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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016486-86.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE: EUCLIDES SOARES LIMA 
ADVOGADO: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB TO06219A) 
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
  
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. 
REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO IRDR. IRRESIGNAÇÃO COM SUSPENSÃO IMPOSTA. ADEQUAÇÃO 
DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJTO. QUESTÃO DIVERSA DA MATÉRIA AFETA AO IRDR. 
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE MERECE ACOLHIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora objetivando a reforma da decisão que não conheceu do agravo de 
instrumento aviado contra pronunciamento judicial do magistrado a quo que suspendeu a tramitação dos autos de origem até o 
julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) distribuído sob o nº 0010329-83.2019.827.0000. 
2. Não se mostra razoável que seja postergada a apreciação do pedido de distinção do caso em tela às questões tratadas no 
IRDR citado, vez que tal situação poderá ensejar indevido atraso na resolução da lide, acarretando verdadeira violação aos 
princípios da celeridade, da efetividade e de acesso à Justiça. 
3. Não se pode olvidar que a decisão interlocutória que analisa o pedido de distinção em relação à matéria submetida ao rito dos 
recursos repetitivos é recorrível mediante interposição de agravo de instrumento, nos termos do que dispõe o art. 1.037, § 13, I, 
do Código de Processo Civil. Assim, interpretando-se sistematicamente o Códex Processual, é possível deduzir pela 
possibilidade de impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, contra decisão que resolve requerimento de 
distinção em relação à matéria objeto de incidente de resolução de demanda repetitiva. 
4. Considerando que a controvérsia cinge-se em decidir a respeito da alegação da parte autora de que estaria sofrendo 
descontos indevidos em sua remuneração, uma vez que estes decorreriam de serviço bancário não contratado, matéria distinta 
daquela tratada no julgamento do IRDR de n. 0010329-83.2019.827.0000, que discute quais as formalidades legais para 
celebração de negócios com pessoas analfabetas, forçoso concluir pela inadequação da suspensão da ação com fundamento no 
art. 313, IV, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada a fim de 
garantir o processamento do feito de origem. 
ACÓRDÃO 
Sob a Presidência da DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA a 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencida a relatora, CONHECER do agravo interno para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de CONHECER do agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de 
reformar a decisão terminativa proferida no evento 2 dos presentes autos e determinar o levantamento da suspensão efetuada 
no evento 4 da ação de origem, garantindo-se, assim, seu processamento. 
PROCURADOR  MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
Palmas, 23 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001985-77.2019.8.27.2728/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001985-77.2019.8.27.2728/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
APELANTE: FRANCISCO DA GLORIA FONSECA (AUTOR) 
ADVOGADO: WELLINGTON DIVINO SOUSA LIMA (OAB TO009217) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO 
MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. 
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
1. A cobrança indevida de empréstimo consignado de pessoa aposentada, ante a inexistência de contrato e/ou autorização para 
que a instituição financeira pudesse efetivar os descontos diretamente do benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva. 
2. A ausência de comprovação da contratação e/ou autorização gera, por essas razões, o dever de a instituição financeira 
indenizar por danos morais decorrente do ato ilícito praticado. 
3. Em atenção aos princípios norteadores do instituto – razoabilidade e proporcionalidade – bem como as diversas ações 
ajuizadas pela mesma parte e com o mesmo pedido, e o valor descontado no benefício previdenciário acima de um salário 
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mínimo, a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais visa a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória 
em apreço, sem incorrer em enriquecimento ilícito. 
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. 
ACÓRDÃO 
A Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
PARCIALMENTE do RECURSO DE APELAÇÃO, pois presente o seu pressuposto de admissibilidade e, na parte conhecida, no 
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, 
condenando a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais à parte 
autora, com correção monetária pelo INPC contada da data deste julgado (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o 
evento danoso (Súmula 54 STJ), data do primeiro desconto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Majoro a 
verba honorária em favor da apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do 
Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006076-42.2021.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: LUSYNELMA SANTOS LEITE (AUTOR) 
ADVOGADO: EWERTON VIEIRA MONTEIRO (OAB TO007455) 
ADVOGADO: JONES SOLDERA CARNEIRO (OAB TO004856) 
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. 
MANIFESTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. 
Trata-se de recurso da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, diante do desatendimento da 
determinação para que a parte manifestasse interesse na realização de audiência de conciliação e mediação. 2. In casu, verifica-
se que, não obstante a autora/apelante tivesse descumprido a ordem de emenda a inicial para manifestação acerca de seu 
interesse na realização de audiência de conciliação, denota-se que a peça exordial já contemplava tal declaração, sendo 
desnecessário novo protesto no mesmo sentido. 3. O novo Código de Processo Civil privilegia o princípio denominado pela 
doutrina de “primazia da resolução de mérito”, tendo o processo como finalidade precípua a análise das pretensões das partes. 
Logo, deve o magistrado, com isso, evitar ao máximo a extinção do feito sem resolução de mérito. 4. Inviável, neste momento, o 
enfrentamento do mérito por esta Corte, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, não estando a causa devidamente 
instruída (Teoria da Causa Madura), conforme art. 1.013, § 3º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a 
sentença primeva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
CONHECER do apelo e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença de 1º grau e determinar o retorno 
dos autos à origem para regular processamento. Sem majoração dos honorários, diante do provimento do recurso, nos termos do 
voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representantou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Promotora Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 
2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033874-46.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: ANA MARIA FLORENTINO CAVALCANTE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
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ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.838,95. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção 
do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de 
exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença, determinando o prosseguimento normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal, nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. Votaram acompanhando a divergência o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e o Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER. O Relator votou para NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, mantendo 
incólume a Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar ausente o interesse de agir. Verba honorária 
não fixada na origem e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o Relator. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça, nesta instância, a Procuradora Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034143-85.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: APARECIDA LOPES ALVES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.758,20. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção 
do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de 
exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença, determinando o prosseguimento normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE e os votos do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER acompanhando a 
divergência. O Desembargador ADOLFO AMARO MENDES- Relator, votou no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem majoração dos honorários recursais, pois não houve condenação na 
instância singela o voto do Juiz RICARDO FERREIRA LEITE acompanhando o Relator. Representou a Procuradoria Geral de 
Justiça nesta Instância a Promotora Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054676-65.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: GUMERCINDO LUIZ GUERREIRO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.543,33. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção 
do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de 
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exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença, determinando o prosseguimento normal do feito.   
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal, nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. Votaram acompanhando a Divergência o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e o Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER. O Juiz RICARDO FERREIRA LEITE - Relator, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta 
pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência 
do interesse de agir e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça, nesta instância, a Procuradora Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048997-84.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: MARIA ELIZABETE FRANCO OLIVEIRA CAETANO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.211,24. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção 
do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de 
exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença, determinando o prosseguimento normal do feito.    
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE e os votos do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER acompanhando a 
divergência. O Desembargador ADOLFO AMARO MENDES- Relator, votou no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem majoração dos honorários recursais, pois não houve condenação na 
instância singela o voto do Juiz RICARDO FERREIRA LEITE acompanhando o Relator. Representou a Procuradoria Geral de 
Justiça nesta Instância a Promotora Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008468-66.2013.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5008468-66.2013.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES LOPES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005075-12.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
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AGRAVADO: FORTALEZA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. RETIRADA DE SÓCIO. ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 1.032 E ART. 1.057, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS 
DO CÓDIGO CIVIL. AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL ANTERIOR AO FATO GERADOR 
DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.925/SP, sob o 
rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: 
(a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a 
necessidade de dilação probatória. 2. Nos termos da súmula 393/STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na 
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3. No caso concreto, o 
excipiente/agravado comprovou, através de provas pré-constituídas, quais sejam, Certidão emitida pela Junta Comercial do 
Estado do Tocantins que confirma a retirada de Mazolene Paiva Ribeiro da sociedade Fortaleza Com. de Prods. Agrop. Ltda. 
EPP em 27/08/2009, através do arquivamento da 4ª Alteração Contratual (evento 79, ANEXO3) e a 5ª Alteração Contratual da 
pessoa jurídica, cuja análise possibilita chegar à conclusão de que o excipiente não mais compunha o quadro societário da 
empresa (evento 79, ANEXO4), que se retirou da sociedade antes do fato gerador do tributo que deu origem à CDA C-
2164/2012, ocorrido entre 01/01/2011 e 31/10/2011. 4. Não há que se falar em responsabilidade do sócio retirante na hipótese 
em que o crédito tributário surge após a averbação, na Junta Comercial, da alteração contratual. 5. Recurso conhecido e não 
provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão agravada, nos termos do voto da  Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representantou a 
Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Promotora Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011963-31.2020.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: L. P. D. M. 
ADVOGADO: VICTOR HUGO DE CASTRO (OAB GO042716) 
1º AGRAVADO: D. R. M. 
2º AGRAVADO: C. R. D. O. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO LIMINAR DOS 
ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE 
NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA POR SI SÓ. REDUÇÃO DOS RENDIMENTOS QUE ACOMPANHA AUTOMATICAMENTE A 
REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe 
o artigo 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de 
quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 
encargo. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor já acordado, de 30% do salário registrado na CTPS do recorrente, 
revela-se razoável, comparado com as necessidades da criança, as quais são inúmeras, desde alimentação, vestuário, 
educação, saúde, lazer, etc, sendo importante frisar, tratar-se de criança com apenas 3 anos de idade, acometida de cardiopatia 
congênita, a qual necessita, portanto, de cuidados especiais, de acordo com o documento acostado  à inicial. 3. Ademais, 
afigura-se implausível o argumento de redução dos rendimentos, tendo em vista que, como os alimentos acordados foram 
fixados em percentual a incidir sobre o salário registrado em CTPS, ou seja, a redução deste, implica, automaticamente, na 
redução da pensão alimentícia do agravado. 4. A constituição de novo núcleo familiar por si só não é suficiente para reduzir o 
valor pago a título de alimentos a filho pré-existente, pois vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da parentalidade 
responsável, consoante a intelecção do artigo 226, § 7º, da Constituição Federal. 5. Revela-se temerário suprimir parte da 
pensão alimentícia nessa fase processual, calcada em cognição sumária. É preciso ter em mente que os interesses do menor 
são de absoluta prioridade, cabe a seus genitores procurarem meios de custear suas necessidades básicas, essenciais a um 
crescimento saudável e no caso, inexistem elementos suficientes pra justificar a redução da pensão alimentícia. 6. Recurso 
conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 3468657 - Prazo 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... CITA o(s) executado(s) RENATO GONDIN DOMINGUES, CPF n° 456.996.231-91, atualmente com endereço incerto e 
não sabido de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0002761-24.2020.8.27.2702, Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida no valor 
de R$ 86.862,03 (oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e três centavos), em 16/05/2005, com os acréscimos 
legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o 
presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, 
aos 24/08/2021. Eu (Edivane T. Provenci Doneda), Técnica Judiciária, digitei e conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz 
de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Cumprimento de sentença Nº 0003751-15.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
RÉU: EDNAMÁRCIA SILVA DIAS 
INTIMAÇÃO da requerida. "SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema e-
proc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito”. 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara  Vara Criminal e Execuções 
Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA 
SENTENÇA vir ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado  DOMINGOS ALVES LIMA, 
brasileiro, divorciado, nascido aos 07.12.1963, natural de Nazaré/TO, filho de Antonio Alves da Silva e Nazaré Galdino Lima, 
CPF n.º 035.377.511-84 e RG n.º 1.386.628 SSP/TO, residente na Rua  Nossa Senhora de Fátima, n.º 506, Centro, Ananás/TO. 
Cel. (63) 99936-7364, atualmente com endereço incerto e não sabido, bem como a vítima DIEGO SILVA LIMA - brasileira, 
solteiro, nascido aos 06.10.1995, natural de Ananás/TO., filho de Domingos Alves Lima e Rosilene Armando da Silva Lima RG nº 
1.019.061 SSP/TO, residente na Rua  José de Alencar, s/n,  Setor Quatro Bocas, Ananás/TO, atualmente com endereço incerto 
e não sabido,  da sentença de extinção de punibilidade proferido nos autos de INQUÉRITO POLICIAL Nº 5000570-
93.2012.8.27.2703/TO, CUJA PARTE DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Ao lume do expositado, Declaro Extinta a 
Punibilidade, dos acusados ROSILENE ARMANDO DA SILVA LIMA, ELIZETE GONÇALVES LIMA e DOMINGOS ALVES 
LIMA, devidamente qualificados in follio, em razão de se encontrar manifestamente evidenciada a prescrição da pretensão 
punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do CPB, cumulado com artigo 61 do Código de Ritos. 
Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Determino que o cartório faça as 
comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Ananás-TO, 21 de maio de 2021. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito. 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 Ananás, Estado do Tocantins, aos 24 de agosto de 2021. Eu, 
Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara   Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA vir 
ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado  IVAN RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, união 
estável, nascido em 20.05.1985, natural de Jacundá-PA, RG n° 1.214.633 SSP-TO e CPF n° 850.560.492-04, filho de Valdivino 
Rodrigues de Santana e Delzuita Rodrigues da Silva, podendo ser encontrado na Av. Tapirapés, n° 3370,próximo ao Posto 
Ponto Cento, em Conceição do Araguaia-PA., atualmente com endereço incerto e não sabido,  da sentença proferida no evento 
131 nos autos de AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000136-24.2014.8.27.2703/TO, CUJA PARTE 
DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia 
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para CONDENAR o acusado IVAN RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 
171, caput, do CP. Assim, passo a dosar-lhe a reprimenda em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 
5º, inciso XLVI, da Constituição da República), com base no critério trifásico, na forma determinada nos artigos 59 e 68 do 
Código Penal. Considerando a comprovação da culpabilidade, esta não pode ser vista, tão somente, com referências vagas, sob 
pena de ser uma extensão das elementares comuns ao próprio tempo, ou seja, um pressuposto da culpabilidade que é elemento 
do crime. A culpabilidade está ligada, segundo o STJ, ao grau de reprovabilidade social (STJ HC – 66781 MS/ STF – HC 
76851/RS). Considerando os antecedentes criminais o réu não é possuidor de maus antecedentes, a par do princípio 
constitucional esculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, eis que não existe informação de sentença penal 
condenatória anterior com trânsito em julgado. Considerando que não há registro de desvios perceptíveis de personalidade. 
Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta social do sentenciado. Considerando que os motivos do 
crime se constituem pelo desejo da obtenção de vantagem ilícita, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, 
de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. Considerando que as circunstâncias do crime se 
encontram relatadas nos autos, não havendo o que se valorar. Considerando as consequências do crime, foram lastimáveis, pois 
resultou em prejuízo para a vítima, vez que esta não obteve a restituição do valor do boleto pago. Considerando que o 
comportamento da vítima não há o que se valorar, uma vez que é a segurança pública. Na primeira fase de fixação da pena, 
estabeleço ao réu a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa ficando acima do mínimo 
legal devido as consequências do crime. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes, nem agravante, motivo 
pelo mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na terceira 
fase, não concorrem causas de aumento e de diminuição da pena, ficando o acusado condenado definitivamente à pena  de 01 
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Com base na pena privativa de liberdade total aplicada ao 
sentenciado, esta deve ser cumprida em estabelecimento penal adequado, em regime aberto, com base na alínea c, do 
parágrafo segundo, do artigo 33, do Código Penal. De mais a mais, tendo em vista as circunstâncias judiciais, em face de sua 
situação econômica, deverá ser calculado o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, 
devidamente corrigido, a ser pago ao fundo penitenciário nacional, em 10 dias, após o trânsito em julgado desta sentença, 
conforme artigo 49 e parágrafos do Código Penal Brasileiro. Condeno, ainda, o réu a reparação dos danos causados à vítima, 
consistente na restituição do valor de R$ 873,29 (oitocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), com atualização 
monetária, incidindo juros moratórios e correção monetária a partir da citação pessoal do acusado. Opero a substituição da pena 
privativa de liberdade, aplicada ao sentenciado, em razão do preenchimento do artigo 44 e incisos do Código Penal, por 02 
(duas) penas restritivas de direito, consistente em uma prestação de serviço à comunidade, com base no art. 46 do CPB, e uma 
interdição temporária de direitos, qual seja, proibição de frequentar bares, estabelecimentos que forneçam bebida alcoólica e 
similares, e casa de jogos, com base no art. 47, IV, do CP. A pena de prestação de serviço à comunidade será estabelecida, em 
audiência admonitória, no juízo onde o acusado reside. Após o trânsito em julgado desta sentença, desde que não seja 
reformada por eventual recurso: A - Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, observando-se as cautelas do art. 5º, inciso 
LVII da Constituição Federal. B - Expeça-se guia de recolhimento da multa, com a devida atualização pela contadoria, a qual 
deve ser paga em 10(dez) dias após o trânsito em julgado da decisão. Caso não haja, após intimação do sentenciado, o 
pagamento espontâneo no prazo legal, seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, para cadastramento 
da multa na dívida ativa, conforme item 2.2.7 do Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal. C - 
Comunique – se ao cartório distribuidor e ao instituto de identificação criminal para fins de cadastro consoante previsão no item 
7.16.1, do Provimento n 02/2011-CGJUS e no art. 3 da Lei 11.971/09. D – Condeno a sentenciada nas custas processuais, 
conforme determinação constante do artigo 804 do Código de Processo Penal, ressalvada a aplicação do artigo 12 da Lei 
1060/50. E - Em seguida formem-se os autos de execução penal, arquivando-se estes com a formação do respectivo processo 
de execução penal, o qual deverá ser acompanhado das peças obrigatórias, da guia de recolhimento das custas e do cálculo da 
multa ou certidão informando tratar-se de beneficiário da justiça gratuita. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, 
eis que o quantum e o regime inicial de cumprimento da pena não autorizam a custódia do réu em caráter provisório. 
Encaminhem-se as informações necessárias à Justiça Eleitoral para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição 
Federal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ananás/TO, 28 de maio de 2020. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA 
MOTTA, Juíza de Direito. 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 
Ananás, Estado do Tocantins, aos 24 de agosto de 2021. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000832-34.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ALUISIO PEREIRA BRINGEL - REVEL 
RÉU: ALUISIO PEREIRA BRINGEL - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 179: "...Isso posto, com base nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de quebra do 
sigilo fiscal e indisponibilidade de bens da parte executada. Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, promover o andamento do feito, indicando meios para a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem 
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manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior 
desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No 
caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a 
conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - 
artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. 
Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5006153-16.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: NILTON CARLOS RIBEIRO SANTANA 
RÉU: J & N SUPERMECADOS LTDA - REVEL 
RÉU: JAMESDEAN RIBEIRO SANTANA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 283: "Analisando os autos, verifica-se que ainda não foram exauridas as tentativas de citação 
nos endereços localizados por meio dos sistemas de pesquisas de endereços do juízo, haja vista que ainda se está aguardando 
o retorno de um carta precatória, conforme certificado no evento 278. Destarte, é imprescindível o prévio exaurimento das 
tentativas de citação nos endereços localizados nos sistemas de buscas de endereços do juízo, sob pena de nulidade de 
realização da citação por edital. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO — MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL — CITAÇÃO POR EDITAL — ENDEREÇO NOS AUTOS EM QUE A PARTE NÃO FOI PROCURADA — NULIDADE. 
COMPARECIMENTO APENAS PARA ARGUIR A NULIDADE — CITAÇÃO CONSIDERADA NA DATA DA INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO. Demonstrada a existência de endereço nos autos em que a parte não foi procurada, mostra-se nula 
a citação por edital. (...). (AI 119540/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016). (grifos nossos). Portanto, INDEFIRO, por ora, o pedido de realização da citação por 
edital formulado pelo autor no evento 274. Aguarde-se o retorno da carta precatória. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003770-77.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. 
RÉU: MARCELO MARCIO ROCHA FERRAZ - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 149: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003967-66.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
RÉU: C. F. C. ARAGUAINA LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 191; "...Isso posto, com base nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de quebra do 
sigilo fiscal da parte executada e DEFIRO o pedido de penhora online..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0019789-61.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. 
RÉU: PAMELA LYVIA MOURA NASCIMENTO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 194: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se" 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000654-61.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOSÉ IVONALDO DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 92: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Determino: 
1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a satisfação do 
seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0011570-98.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: COLÉGIO NERD’S DE ENSINO MÉDIO LTDA - REVEL 
RÉU: LUIZ CARLOS OLIVEIRA FERRO JÚNIOR - REVEL 
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RÉU: EVELINE COELHO ALVES PEREIRA FERRO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 175: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0016739-32.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: AUTO POSTO AVENIDA LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 232: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para 
a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o 
provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas 
e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e 
certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase 
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0021965-47.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: FLAVIA ANDRADE TOME 
RÉU: ALEX DOMANY SOARES SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 102: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para 
a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o 
provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas 
e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e 
certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase 
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0017657-36.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES 
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. 
AUTOR: LEONARDO ALVES CANUTO 
RÉU: ONEIDE SILVA CONCEICAO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 170: "...Isso posto, com base nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de quebra do 
sigilo fiscal da parte executada. Com o trânsito em julgado da sentença ou após renúncia expressa ao prazo recursal – ou – 
decorrido o decurso de prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, determino: 1. EXPEÇA-SE alvará em 
favor de COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES 
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., para levantamento da quantia penhorada (evento 74) e seus acréscimos. 2. O 
alvará deve ser expedido dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias. 3. No ato da expedição, observe-se a escrivania as 
normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018, do TJTO, inclusive, o disposto no §1º artigo 2º, da mesma, na hipótese do 
causídico indicar sua conta bancária para o recebimento dos valores de titularidade da parte autora, pois, embora o 
posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo de que poderes para receber e dar quitação não são suficientes para 
autorizar o levantamento de valores através de alvarás judiciais, a Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins regulamentou 
o sistema eletrônico para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, conforme artigo 196 do CPC 
c/c provimento nº 002/2001/CGJUSTO e por determinação contida na decisão do CNJ no Processo de Controle Administrativo. 4. 
Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos com apenas os poderes para receber e 
dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a escrivania observar essa normativa de 
pratica de ato por meio eletrônico,  repito, da competência da presidência do TJTO, gestor dos depósitos judiciais. 5. Cumpridas 
as determinações acima, intime-se o credor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente planilha atualizado do débito, 
subtraindo o valor que foi levantado, bem como requeira as medidas para o prosseguimento da execução. 6. Transcorrido o 
prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de 
posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas e taxa judiciária desta fase são devidas pelo 
executado. 7. No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e certificar a ocorrência de prescrição 
intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 8. OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, 
naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão 
no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0009581-86.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: CARLOS ROBERTO ARAUJO CARNEIRO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 130: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001197-37.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: GILMAR RODRIGUES DA FONSECA - REVEL 
RÉU: JOSÉ BEZERRA BORGES - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 152: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0015674-60.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: MARIA DANISETE ALVES DO NASCIMENTO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 89: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Em relação 
ao pedido de indisponibilidade de bens indistintos em nome da parte executada por meio do Cadastro Nacional de 
Indisponibilidade de Bens (CNIB), impende destacar que a determinação de indisponibilidade de todos os bens imóveis do 
executado se figura em medida de elevada gravidade em relação ao devedor, encontrando óbice, portanto, no princípio da menor 
onerosidade expresso no art. 805 do CPC1. Portanto, incumbe ao exequente promover diligências para localizar eventuais bens 
imóveis de propriedade do executado e, tratando-se de bens imóveis, acostar ao feito as respectivas certidões de inteiro teor 
para que o juízo aprecie pleito de penhora desses bens. Destarte, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Determino: 1 
INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a satisfação do 
seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 
 

1ª vara criminal 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO DA 7ª TEMPORADA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI POPULAR  - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR o 
acusado abaixo relacionado, da designação da sessão de julgamento da 7ª Temporada do Tribunal do Júri Popular, a se realizar 
no Plenário do Tribunal do Júri localizado na Av. Filadélfia, nº 3650, setor das Autarquias Estaduais, comarca de Araguaína/TO, 
nos dia e horário designado a seguir: 
JOSÉ NIEL DA SILVA SOUSA, vulgo “Zeca”, brasileiro, nascido no dia 25/12/2000, filho de José Pereira de Sousa e de Maria 
Régia Pereira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o n° 084.541.811-48, fica intimado pelo presente a comparecer no dia 
03/11/2021, às 8 horas, onde será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, no Plenário do Tribunal do Júri,  
situado na Av. Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, no 2° andar, referente à Ação Penal de nº 0013906-
02.2019.8.27.2706, em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa como incurso 
nas sanções do Artigo 155, § 1º, do Código Penal. O acusado será defendido em plenário pela Defensora Pública Karla Letícia 
de Araújo Nogueira. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e vinte e um. Eu, Danniella Almeida Sousa, diretora de secretária que o digitei. Em conformidade com o ‘Art. 18 da 
Portaria Conjunta nº 11/2021 – PRESIDÊNCIA/ASPRE. Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que 
não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, 
a intimação de ato processual, por edital assinado eletronicamente, a ser publicado e imediatamente disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho 
compulsório integral’. 
 

3ª vara cível 
Editais 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0010837-88.2021.8.27.2706, Chave nº270716826521, 
proposta por MAYSA DA COSTA SOUSA em desfavor de SOUSA & VIEIRA LTDA, sendo o presente Edital para CITAR os 
TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde a requerente requer que seja declarado domínio 
do imóvel usucapiendo denominado: o imóvel tem 1.200 metros quadrados, limitando -se, frente/fundos, com a Rua 30 e Avenida 
Astolfo Leão Borges, Setor Nova Araguaína, denominando-se Quadra 37, lote 10, ou seja, ele tem, digamos, duas saídas ou 
duas entradas,   para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo 
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do 
evento 4. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e 
vinte um(20/05/2021). Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei .(Ass)Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0020691-82.2016.8.27.2706, proposta por 
COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES 
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., em desfavor de PAULO RODRIGUES LIMA, sendo o presente Edital com prazo 
de 30 dias para INTIMAR o Senhor PAULO RODRIGUES LIMA,brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o número 
135.850.611-68, portador do RG número 254.381SSP, por todos os termos da ação, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
EFETUAR o pagamento do débito no valor de R$ 49.093,77(quarenta e nove mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos), 
que deverá ser atualizado. Caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios fixados, entretanto, estes, para 
o caso de não-cumprimento, no importe de 5% do valor da causa, ou nesse prazo poderá oferecer embargos e, caso não haja o 
cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (artigos 
701, §1º, 702, §8, todos do CPC), tudo em conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:"Conforme já mencionado no 
evento 98, o descumprimento do acordo o feito retorna ao seu status quo.No caso trata-se de ação monitória e o requerido foi 
citado e os efeitos da sentença, bem como o processo encontravam-se suspensos.Por ora, não há como promover a penhora do 
salário do requerido, pois sequer o presente feito foi convertido em titulo executivo judicial.Foi determinado a intimação do credor 
sobre o evento 3, contudo o AR retornou-se com a informação "mudou-se".E em busca ao endereço atualizado, retornou o 
mesmo endereço do evento 106.Sendo assim, determino a intimação do requerido por meio de edital.Intime-se e cumpra-
se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.Eu, Keila Pereira Lopes, Técnica Judiciária, que digitei. (Ass) 
Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. (Ass) Alvaro Nascimento Cunha –Juiz 
de Direito. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc..  FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº0017760-72.2017.8.27.2706, Chave nº 973299838017, proposta 
por M. C. DE MORAIS VAREJISTA DE BOLSAS – ME em desfavor de CLEUDIANE LOPES DA SILVA, sendo o presente Edital 
para INTIMAR a executada CLEUDIANE LOPES DA SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade sob o nº 761564 
SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 017.881.571-33, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento 
voluntário do débito no valor de R$ 467,06 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e seis centavos), acrescidos das cominações 
legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez 
por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) 
executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a 
seguir transcrito:"INTIME-SE o devedor por edital para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado 
de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC.Deverá o devedor ater-se sobre o prazo estabelecido 
nos termos do artigo 525 do NCPC."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.  E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um.Eu, Keila 
Lopes,Servidora do Judiciário, que digitei.(Ass) ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0018540- 75.2018.8.27.2706,Chave nº694099552418 
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proposta por GEORGE GOMES SANTANA em desfavor de MARIA DE LOUDES NOLETO, RAIMUNDO LOPES DE SOUSA e 
TEREZINHA DE JESUS NOLETO DE SOUSA, sendo o presente Edital para CITAR a confinante LEILA PATRÍCIA 
FERNANDES, brasileira, solteira, RG nº 1966003 – SSP/GO, CPF nº 336.507.481-34, por todos os termos da ação, onde os 
requerentes requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado lote urbano  residencial, no qual edificaram 
em 1991 sua residência, consistente de uma casa de alvenaria com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, 
firmada em um terreno medindo 600.00m², sendo pela Rua 12 de outubro 15.00m de frente; pela linha do fundo, 15.00m, 
limitando-se com o lote 08; pela linha que divide com o lote 10, 40.00m; pela linha que divide com o lote 12, 40.00m, matriculado 
em nome dos requeridos no Registro de Imóveis de Araguaína-TO, sob o nº 11.756, bem como, perante o CRI local, está 
identificado como Lote de nº 11, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida 
defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o 
despacho do evento  12 e121.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte um. Eu,Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass) ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc..  FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
3ª Vara Cível, se processam a ação de Monitória, Nº 0022550-65.2018.8.27.2706, Chave nº 768306630918, proposta por 
BANCO BRADESCO S.A em desfavor de MARTHA ANDRADE MARZOLA ,sendo o presente Edital para INTIMAR a requerida 
MARTHA ANDRADE MARZOLA, brasileira, profissional liberal, inscrita no CPF sob o n.619.801.296-49, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, por todo teor da sentença do evento 82, parte DISPOSITIVA:" Ex positis, extingo o feito com julgamento do 
mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos e fica constituído de pleno direito o 
título executivo judicial, em conformidade com o parágrafo 8º do artigo 702 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se o 
processo em observância ao disposto no artigo 513 e seguintes do mesmo código. Será iniciada a fase de cumprimento de 
sentença.  Em quinze dias deverá a Senhora Martha Andrade Marzola pagar a quantia devida (R$ 94.414,06) ao Banco 
Bradesco Sociedade Anônima. Não sendo a dívida satisfeita, a obrigação constituir-se-á em título executivo judicial. A quantia 
devida será atualizada por meio da correção monetária e juros, em conformidade com o que foi pactuado entre as partes. A 
correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a data do vencimento para prestação dos valores devidos. 
Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, em conformidade com a Súmula 43 do colendo Superior Tribunal de 
Justiça, publicada no Diário da Justiça da União de 20 de maio de 1992, e também em conformidade com o processo de número 
0012623-22.2014.827.0000, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a ter como Relatora a Excelentíssima Juíza 
de Direito Célia Regina Regis. Condeno a Ré ao pagamento das custas e taxa judiciárias, bem como honorários advocatícios da 
parte ex adversa, que ora fixo em 10% do valor da condenação. Transitada em julgado, com as cautelas de estilo, arquive-se o 
feito. Publique-se. Intimem-se (a Ré será intimada por edital, com prazo de publicação de 30 dias). Cumpra-se."(Ass) Alvaro 
Nascimento Cunha-Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro 
dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Eu Keila Lopes,Servidora do Judiciário, que digitei.(Ass) ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA-Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3471327  
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 0021129-
45.2015.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de  JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE, 
CPF nº 011.116.591-17, 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 decisão proferida no evento n.º 86 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante 
o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de 
Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com 
base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos 
bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.". 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 24 dias do mês de agosto de 
2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL Nº 3417755, 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): MARIA DA LUZ SILVA CAMELO - CPF n°: 186.819.991-68, por estar 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006034-96.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.889,14 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° 
20200000182, 20200000183, 20200000184, 20200000185, datada de 08/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 
de Direito" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 17 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Intimações aos advogados 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0017817-51.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: NIVAIR VIEIRA BORGES OAB/TO 1017  
INTIMAR: Da Decisão (evento 4), a seguir parcialmente transcrito: “[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC/2015, 
sendo a saúde um dever do Estado e um direito do cidadão, principalmente, em se tratando de criança, a qual tem prioridade nas 
políticas públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art. 196, todos da Carta Política de 1988, e, ainda, arts. 4º, 5º, 7º e 11, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se mostram 
presentes, razão pela qual, defiro em parte a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Estado do Tocantins, no 
prazo de 48h, forneça à criança E. G. S. A. DA S., já qualificada nos autos, TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), em 
unidade hospitalar que realize tratamento cirúrgico de ureterocele, bem como em localidade onde houver vaga imediata, com 
direito a acompanhante, tudo conforme prescrição médica/laudo médico, a ser atualizado a cada seis meses, salvo se o Estado 
dispuser de modo diverso, sob pena de incorrer em astreintes (multa), no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) com limite de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). Quanto ao transporte, não restou definido no laudo, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de UTI 
aérea. 2.2- Das demais determinações I- Oficie-se ao Secretário Estadual de Saúde, com cópia da decisão, para imediato 
cumprimento da decisum, informando a este juízo as medidas adotadas. II- Tendo em vista que se trata de liminar, determino a 
intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06 e via e-
mail (gabinete@saude.to.gov.br). [...] DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0001087-94.2014.8.27.2710 - 
Chave 932627444714, figurando como acusados: 1. LUIZ RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 
01/06/1972, natural de Bodocó/PE, filho de Raimundo Gonçalves da Silva e Ana Elvira de Luna Silva, portador do RG 
n°16530952001-0 SSP/MA; 2. ALBERTO BARROS PARREÃO, brasileiro, nascido aos 14/03/1968, natural de Porto Franco/MA, 
filho de Pedro da Costa Parreão e Rosilda Barros Parreão, portador do RG n° 746.000 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançado nos eventos 07 e 29. Referidos acusados encontram-se 
denunciados nas sanções dos artigos 272, §1° c/c artigo 71 do Código Penal, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do 
Código de Processo Penal), responderem à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhes move o Ministério Público 
do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderão os 
acusados apresentar preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecerem documentos e justificações, 
especificarem as provas pretendidas e arrolarem testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas 
intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente aos acusados, é 
expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 19/08/2021. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0000342-12.2017.827.2710, figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ANTONIO DA SILVA CARVALHO, brasileiro, união estável, lavrador, 
nascido aos 02/09/1980, natural de Augustinópolis-TO, filho de Antônia Felipe Carvalho, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no bojo dos autos. Referido acusado encontra-se 
denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, e art. 147 c/c art. 69 do Código Penal c/c artigo 7º, I e II, da 
Lei 11.340/2006. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro 
apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no 
dia 04/11/2021 ás 15:00:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao 
final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem 
sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (24/08/2021). 
Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50003155120118272710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusado RAIMUNDO DO NASCIMENTO, brasileiro, lavrador, nascido aos 25/08/1974, 
natural de Coroatá-MA, filho de Maria mirian do Nascimento, portador do RG nº 73.106 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 42. Referido acusado encontra-se 
denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do Art. 214, c/c art. 224, "a", c/c art. 14, II, todos do Código Penal. E como 
não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente 
edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 04/11/2021 16:30:00, a fim de 
participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogadp, 
conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do 
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (24/08/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira 
Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
Cumprimento de sentença Nº 0001003-42.2018.8.27.2714/TO, AUTOR: SILVANE RODRIGUES PARENTE SILVA RÉU: POUPE 
COMPRE. O Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania 
se processam os termos da ação em epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR a POUPE COMPRE, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 03.011.033/0001 - 30, estando em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, 
INTIMAR para que,  pague o débito acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa 
correspondente a 10% do valor devido, e, também, honorários advocatícios no valor de 10%. Lado outro, efetuado o pagamento 
parcial no prazo previsto, a multa e os honorários incidirão sobre o restante, com fulcro no § 2o do art. 523, do CPC. Fica a parte 
executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do CPC). 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos dezoito dias do mês de agosto de 2021. (18/08/2021). 
Eu_____,Antonia da Silva Gomes, o digitei e subscrevo. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
  
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000152-89.2021.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) GENIVALDO DAS CHAGAS FRANÇA e 
Requerido(s) PROCESSO SEM PARTE RÉ. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
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costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os terceiros interessados, para querendo no prazo de 15 (quinze) 
dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 
23 dias do mês de agosto do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto 
Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
  
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 0000055-57.2019.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor 
de JOEL RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG nº 641.759 SSP/TO, nascido em 
12/05/1996, natural de Peixe/TO, filho de Manoel Figueiredo de Souza e Maria Rita Rodrigues, CONDENADO à pena de 1 (um) 
ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 
época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, sendo o presente para INTIMAR o réu, 
atualmente em local incerto e não sabido, para ciência da sentença proferida nos autos em tela, e, querendo, no prazo de 
5 (CINCO) dias, recorrer da sentença. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 25/08/2021. Eu ____________ SILMAR DE 
PAULA Escrivão, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0000917-54.2021.8.27.2718/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 0000917-54.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-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 04 de agosto 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, 24 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0001004-10.2021.8.27.2718/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 0001004-10.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, Advocacia 
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO 
e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-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 
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com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 18 de agosto 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, 24 
de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
USUCAPIÃO Nº 0001003-25.2021.8.27.2718/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 0001003-25.2021.8.27.2718, que por este meio  CITEM—SE os demais interessados, 
Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de 
Babaçulândia/TO e EMPRESA CIBRAC – CIBRAC – CIA, Brasiléia de Colonização, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 37.415.353/0001-62, com sede na 104 Norte, Av. LO-II, nº 36, centro, Palmas-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 18 de agosto 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, 24 de agosto de 2021. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Processo: 50000710820058272719 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A  
Finalidade: CITAÇÃO do requerido QUALIGROS SUPRIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ n.00.330.831/0001-21, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da presente ação para querendo responder no prazo de 15(quinze) dias, 
advertindo-o que não contestada à ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Advertindo que em caso 
de revelia, será nomeado curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. 
Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 24 de agosto de 2021. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de 
Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO. JUÍZA DE DIREITO. 
 

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

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de 
Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0002025-80.2019.827.2721, movida por R.L. DA S. e 
outros, representados por sua genitora Sra. R.L. DA S. em desfavor de JOÃO BATISTA AMORIM DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
vaqueiro, CPF n. 022.821.371-16, filho de José Domingos da Silva e de Ermantina Amorim da Silva; encontrando-se atualmente 
em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
pagamento dos alimentos em atraso, e das parcelas que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção 
monetária, devendo tal numerário ser pago mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora dos 
exequentes, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, 
ser-lhe-á decretada à prisão civil pelo prazo de 1 (um ) a 3 (três) meses, além de protesto da dívida. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da 
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, 24/08/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível 
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0003424-
18.2017.827.2721, ajuizada por LUAN FERNANDO DE SOUSA ALENCAR em desfavor JOAQUIM DE SOUZA 
MORAIS, brasileiro, divorciado, RG n. 779.426 SSP/GO, CPF n. 170.730.061-53, natural de Bela Vista/GO, nascido aos 
07/10/1958, filho de Adolfo de Souza Oliveira e de Leoneta Leocia de Morais, residente e domiciliado na Avenida 11 de Abril n. 
1985, Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da requerido, por ser paciente acamado, 
traqueostomizado, se alimenta via sonda enteral, após gastrostomia, e aspira cuidados de equipe médica, absolutamente 
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral; sendo lhe nomeado CURADOR o seu filho, Sr. LUAN 
FERNANDO DE SOUSA ALENCAR, legalmente compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 222, 
que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público 
(evento220), decreto a interdição de Joaquim de Souza Morais, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, inciso II e 1.767, Inciso I, ambos do Código Civil, ratificada a 
nomeação de Luan Fernando de Sousa Alencar como curador do interditando. Em consequência, resolvo o mérito do processo, 
nos termos do art. 487, I, do CPC. Cumpra-se as providências do art. 755, § 3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 
comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Defiro os pedidos formulados no evento174, com observância ao 
contido na manifestação do Ministério Público no evento187. Expeça-se no necessário. Eventuais custas processuais 
remanescentes a cargo da parte requerida. Sem honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa e 
anotações necessárias. P.R.I. Guaraí, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito.” Proferida aos 09/6/2021. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 25/08/2021. Eu, 
Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
CARTA PRECATÓRIA: 0007852-98.2021.827.2722 
Ação: RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES 
Juízo de Origem: 2ª VARA CÍVEL DO GAMA - DF 
Processo de Origem: 0708034-41.2020.8.07.0004 
Requerente: KRAINE GOMES VIEIRA 
Advogada: JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA – OAB/DF nº 1869-A 
Requerido: ARANI ROHDEN, HELDER BUENO LEAL e DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 
Finalidade: CITAÇÃO 
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 7): “Vistos, 1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
recolhimento da taxa judiciária, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 – Assim, aguarde-se o preparo da 
presente carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, 
conclusos. 3 – [...]. Às providências. Datado e certificado pelo sistema. Documento eletrônico assinado por Cibele Maria 
Bellezzia, Juíza de Direito”. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2023/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, 
Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido entre os dias 27 de agosto 
de 2021 a 1º de outubro de 2021. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro  da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.; 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional 
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, 
que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
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CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, que altera o §4º acrescido no artigo 12 da 
Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão 
Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do 
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforma SEI n° 20.0.000019641-0. 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe. 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º - Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) destina-se ao 
recebimento, processamento e apreciação das seguintes medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança. 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória. 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária. 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência. 
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente. 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos 
horários em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, 
apreciação e cumprimento de medidas de urgência. 
II – plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento 
de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se 
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e 
somente configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno. 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4º - Ficam designados a Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, matrícula n° 352454, MMª. Juíza de Direito e o 
servidor SILMAR DE PAULA, matrícula 265932, Escrivão Judicial, lotados na Comarca de Figueirópolis - TO, responsáveis pelo 
plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 
18h do dia 27 de agosto de 2021 às 11h59mim do dia 03 de setembro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9969-8912. 
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, CÁCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula n° 126264, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT 
AGUIAR, matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 27 de agosto de 2021 às 11h59mim do dia 03 de setembro de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  CÁCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8452-
1634. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5030 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 20 

 

 
 

Art. 6º - Ficam designadas a Dra. CIBELE MARIA BELLEZIA?, matrícula n° 174936, MMª. Juíza de Direito, lotada na Vara de 
Cartas Precatórias, Falência e Concordatas da Comarca de Gurupi - TO e a servidora GEANY FRANCISCA BANDEIRA, 
matrícula 352563, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotada na Comarca de Formoso do Araguaia - TO, responsáveis pelo 
plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido das 18h do dia 03 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 10 de setembro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8130-4300??. 
Art. 7º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SAMUEL SANTOS SILVA matrícula n° 90063, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS 
FERREIRA, matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no 
período compreendido das 18h do dia 03 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 10 de setembro de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  SAMUEL SANTOS SILVA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9222-6304. 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizada por meio do 
telefone (63) 9 9292-8633. 
Art. 8º - Ficam designados o Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, matrícula n° 291246, MM. Juiz de Direito e 
a servidora SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO?, matrícula n° 90259, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Comarca de 
Alvorada - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, 
pelo período compreendido das 18h do dia 10 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 17 de setembro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9974-3449?. 
Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, WILTON PEREIRA DA SILVA, matrícula n° 38553, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUSA 
OLIVEIRA, matrícula n° 44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 10 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 17 de setembro de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  WILTON PEREIRA DA SILVA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9976-
4787. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9292-
3599. 
Art. 10 - Ficam designados o Dr. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, matrícula n° 352455, MM. Juiz de Direito e 
a servidora ERIKA GISELLA CARVALHO RIBEIRO DA SILVA, matrícula nº 352563, Chefe de Secretaria, lotados na Comarca 
de Palmeirópolis - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 17 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 24 de setembro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8458-4503. 
Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, matrícula n° 182938, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ELCIANE ALEX FRANCINO, 
matrícula n° 122962, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 17 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 24 de setembro de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 
8414-9383. 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista ELCIANE ALEX FRANCINO, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 9216-5334. 
Art. 12 - Ficam designados o Dr. JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, matrícula n° 352446, MM. Juiz de Direito e 
a servidora LARA SANTOS CASTRO, matrícula nº 182742, Escrivã Judicial, lotados na 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi - 
TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo 
período compreendido das 18h do dia 24 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 1º de outubro de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 13 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n° 
216165, para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR 
TEIXEIRA LOPES, matrícula n° 60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no 
período compreendido das 18h do dia 24 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 1º de outubro de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 
8403-0452. 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8512-0000. 
Art. 14 - Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se 
dê a indispensável publicidade. 
Art. 15. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 16.  Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 17. Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
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Art. 18. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, 
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
objetivando ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 19.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
Portaria Nº 2033/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 25 de agosto de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000018655-1, que trata da desinstalação da Comarca de Almas e dá outras 
providências; 
CONSIDERANDO a Apostila, de 23 de agosto de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 5028 da mesma data?, que lota o 
servidor Mardei Oliveira Leão de forma definitiva na Comarca de Gurupi; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar o servidor MARDEI OLIVEIRA LEÃO, matrícula 352643, Escrivão Judicial, na 2ª Vara Criminal desta Comarca de 
Gurupi, a partir de 23 de agosto de 2021. 
Art. 2º - Revogo a Portaria Nº 2061/2019 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 08 de outubro de 2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Cumprimento de sentença n. 00013737620188272728, proposta por, IDELFONSO DUARTE DE CARVALHO, inscrito 
no CPF n. 21616965134,  em face de JORGE INACIO DE MATOS AMORIM, inscrito no CPF n. 56813503049, e, neste ato, fica 
o Requerido acima identificado INTIMADO POR EDITAL dos termos da presente ação e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceda ao cumprimento da obrigação de pagamento de honorários no importe de R$ 1.123,88 (Hum Mil Cento e Vinte e Três 
Reais e oitenta e Oito Centavos). Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 
PAGAMENTO - HONORÁRIOS. INTIME-SE o executado, para efetuar o pagamento voluntário dos débitos, no prazo de 15 dias. 
Não ocorrendo pagamento voluntário dentro do prazo certificado pelo sistema e-proc, os débitos serão acrescidos de multa de 
10% e, também, de honorários advocatícios de 2%. Efetuado o pagamento parcial no prazo, as multas e os honorários incidirão 
sobre o restante. CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima sem o pagamento, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias 
úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequências legais (NCPC, art. 525, caput). Não ocorrendo pagamento no primeiro prazo, expeça-se desde logo o mandado 
de penhora e avaliação, ficando por ora o executado como depositário dos bens encontrados. Defiro eventual pedido de certidão 
comprobatória de ajuizamento da presente execução para fins de averbação em registros e cadastros conforme art. 828, CPC, a 
serem providenciados pelos exequentes. No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, os exequentes deverão comunicar ao 
juízo as averbações efetivadas. 5. Defiro eventual pedido de inscrição em cadastros de inadimplências nos termos do art. 782, 
§3º do CPC. Às custas do exequente.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse 
expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma 
da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 12 de julho de 2021. Eu,Luciana 
Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 00006993120198272739, proposta por, ALEXANDRE MONTEMOR DI BERNARDO, brasileiro, casado, 
engenheiro agrônomo, portador do RG 1361002, SSPTO, inscrito no CPF n. 081.303.818-93 e sua esposa FABIANA MARIA DE 
CARVALHO, farmacêutica, brasileira, portadora do RG 729168/TO, CPF 780.131.783-15, em face de MONTGOMERY ROCHA 
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GUIMARÃES, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do CIC nº 088.418.451, inscrito no CPF sob o nº 088.418.451-04 e sua 
esposa WILMA VENANCIO GUIMARÃES, arquiteta, brasileira, portadora do RG 209.147/GO, CPF 307.649.551-87, e, ficam 
neste ato, CITADOS POR EDITAL os EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS e ainda daqueles em 
local DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme despacho a seguir 
transcrito: “(...) Cite-se as partes requeridas NECESSÁRIA CITAÇÃO DOS CÔNJUGES, bem como todos os confinantes, de 
todos os termos da presente ação, bem como para comparecer à audiência designada. A citação deve ser feita por AR, salvo 
zona rural e local de difícil acesso que deve ser feita por oficial de justiça. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de 
interessados incertos ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local 
desconhecido. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da citação, sob pena de revelia e presunção de 
veracidade dos fatos apresentados na inicial. Intimem-se, para manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas 
da União, do Estado e do Município, bem como o Ministério Público. Notifiquem-se ainda para conhecimento da ação, os 
credores hipotecários indicados na certidão de imóvel. A distribuição deve juntar aos autos certidão quanto à existência de ações 
possessórias ou de terras em face da parte autora. Cumpra-se. Novo Acordo/TO, data certificada pelo sistema.”. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca 
de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 13 de julho de 2021. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 00012131820188272739, proposta por, GENIVAL SOARES DE SOUSA, brasileiro, casado, lavrador, 
inscritano CPF sob o nº. 831.800.951-72, RG nº. 297.200 SSP/TO, em face de ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO DA COSTA, 
representado pela administradora provisória do espólio SERAFINA BEZERRA DA COSTA MELO, brasileira, casada, lavradora, 
maior e capaz, portadora do CPF 477.545.831-00 e do RG 817.994-2ª via-SSP-DF, exp. em 27.9.2019, CPF 849.911.601-97, e, 
ficam neste ato, CITADOS POR EDITAL os EVENTUAIS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS nos termos do 
art. 259, I, CPC, bem como daqueles que estão em local DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, 
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 
do CPC). Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) Assim, citem-se todos os confinantes NECESSÁRIA 
CITAÇÃO DOS CÔNJUGES, de todos os termos da presente ação. A citação deve ser feita por AR, salvo zona rural e local de 
difícil acesso que deve ser feita por oficial de justiça. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos 
ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. A 
contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da citação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 
apresentados na inicial. Intimem-se, para manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado 
e do Município, bem como o Ministério Público. Notifiquem-se ainda para conhecimento da ação, os credores hipotecários 
indicados nas certidões de imóveis. A distribuição deve juntar aos autos certidão quanto à existência de ações possessórias ou 
de terras em face da parte autora. Cumpra-se. Novo Acordo/TO, data certificada pelo sistema.”. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça 
deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, 
Estado do Tocantins, aos 13 de julho de 2021. Eu,Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 00012167020188272739, proposta por, LUIS SOARES DE SOUSA, brasileiro, casado, lavrador, 
inscritano CPF sob o nº. 808.357.161-04, RG nº. 277.154SSP/TO, em face de ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO DA COSTA, , 
representado pela administradora provisória do espólio SERAFINA BEZERRA DA COSTA MELO, brasileira, casada, lavradora, 
maior e capaz, portadora do CPF 477.545.831-00 e do RG 817.994-2ª via-SSP-DF, exp. em 27.9.2019, e, ficam neste ato, 
CITADOS POR EDITAL os EVENTUAIS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS nos termos do art. 259, I, CPC, 
bem como daqueles que estão em local DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo 
conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) Assim, citem-se todos os confinantes NECESSÁRIA CITAÇÃO DOS 
CÔNJUGES, de todos os termos da presente ação. A citação deve ser feita por AR, salvo zona rural e local de difícil acesso que 
deve ser feita por oficial de justiça. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou desconhecidos 
nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. A contestação deverá ser 
apresentada em 15 dias contados da citação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial. 
Intimem-se, para manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem 
como o Ministério Público. Notifiquem-se ainda para conhecimento da ação, os credores hipotecários indicados nas certidões de 
imóveis. A distribuição deve juntar aos autos certidão quanto à existência de ações possessórias ou de terras em face da parte 
autora. Cumpra-se. Novo Acordo/TO, data certificada pelo sistema.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a 
Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum 
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local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 13 de 
julho de 2021. Eu,Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0047126-53.2018.8.27.2729 
CHAVE Nº: 750913853918 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      
REQUERENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CATALUNYA 
ADVOGADO: EMERSON JOSÉ DIAS (TO007167) e ELISANGELA MARTINS PORTO NETTO (TO05609B) 
REQUERIDO: JARDEL DA SILVA NASCIMENTO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, DECLARO a extinção da execução para que surta seus efeitos jurídicos, o que faço com 
fundamento nos artigos 924, II e 925, CPC. INTIMEM-SE as partes do teor desta sentença; Se opostos embargos de 
declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 
conclusos; Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com 
ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça; Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem 
que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; Se não houver pedido de cumprimento de 
sentença, PROCEDA-SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado 
por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 2987487v2 e do código 
CRC 040e3caa.” 
 

2ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº 5008882-43.2013.8.27.2729 
CHAVE Nº: 930344004013 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL       
REQUERENTE: VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA (TO005519)    
REQUERIDO: H.C. IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA-ME, ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA e HAROLDO COSTA DE 
OLIVEIRA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “Pelo exposto, verificado o abandono da causa pela parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, DECLARO a 
extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, CPC. CONDENO a parte exequente ao 
pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários. INTIMEM-SE as partes do teor desta sentença; Opostos 
embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, conclusos; Interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la; Decorrido o 
prazo com ou sem contrarrazões, DETERMINO a conclusão dos autos para fins do disposto no § 7º do artigo 485, 
CPC; Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem que haja recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; Se não 
houver pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. 
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 2995205v2 e do código CRC fbe4bf51.” 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0001506-52.2017.8.27.2729 - Chave: 598120982817 
AÇÃO: Cumprimento de sentença - Valor da Causa R$ 5.014,79 
REQUERENTE: ALVES & RODRIGUES LTDA - ME 
ADVOGADO: ZENIL SOUSA DRUMOND e PATRÍCIA RIBEIRO CORRÊA??? (TO6494), (TO006494) e (TO7097) 
REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LAGOA GRANDE LTDA 
FINALIDADE:    Proceder a INTIMAÇÃO de  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LAGOA GRANDE LTDA -  CNPJ: 
02.585.960/0001-96, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, 
no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$5.014,79  (cinco mil, quatorze reais e setenta e nove 
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centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, CPC, sem prejuízo 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO:    Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) Promover a 
penhora de ativos financeiros, inicialmente, via Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera, expedir mandado de penhora e 
avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos (art. 523, § 3º, CPC); b) Depositar os 
bens constritados na forma da lei. 
SEDE DO JUÍZO:     2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-
TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. 
Palmas - TO    29/06/2020. 
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 890933v3 e do código CRC 925a43e8. 
 

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 00152078020178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: WILKISON DOUGLAS SILVA DE SOUSA 
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) WILKISON DOUGLAS SILVA DE SOUSA, vulgo “Neguim”, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 
20/08/1995, natural de Conceição do Araguaia – PA, portador do RG nº 1.177.621 - SSP/TO, filho de Maria José Silva de 
Sousa, 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 0015207-80.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "Trata-se de ação penal 
promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Wilkison Douglas Silva de Sousa pela prática da 
conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in 
verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que o denunciado foi surpreendido no dia 1º de abril de 2017, por volta das 
11h30min, na Quadra 407 Norte, Alameda 04, nesta Capital, de posse de um aparelho celular Motorola Moto G-2, cor preta, o 
qual era produto de roubo, apreendido pelos dignos Policiais Militares (evento 1, 18) e avaliado por Laudo Pericial em R$ 450,00 
(evento 22). Conforme se infere dos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, em virtude de denúncia de uma 
vítima de roubo acerca da comercialização de celular, o denunciado foi abordado por Policias Militares, com o adolescente 
L.M.D.S., quando estava com o aparelho celular em questão no endereço acima mencionado, momento em que foi constatado 
que o mesmo é proveniente de roubo, ocorrido em 30/03/2017. [...] A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2017 (evento 4). 
Houve citação do acusado (evento 11). Foi apresentada resposta à acusação (evento 19). 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 9/8/2021. Foi decretada a revelia do réu.  Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo 
resumo do depoimento as acompanha: 1. Mônica Marinho Ferreira, vítima. Trabalhava no Quarteto da região norte. Já era um 
pouco tarde, foi embora e esqueceu o celular sobre o balcão, só lembrou quando chegou em casa. Seu fiscal, Ronivaldo, decidiu 
trazer o aparelho, mas foi abordado por um rapaz na porta da sua casa. Ele avisou no dia seguinte, pela manhã. Foi lá, porque 
era seu vizinho. Ronivaldo disse que foi intimidado com palavras e não disse quantos eram. Ele disse que foi Lucas. Lucas ainda 
é seu vizinho. Perguntou o motivo de terem abordado. Continuou trabalhando normal, depois descobriram que um rapaz t inha 
comprado. Lucas ameaçou a depoente uns oito meses, disse que a mataria na porta do mercado. O celular estava com o réu. 
Não lembra de apelido. Foi intimada para ir na Delegacia, quando viu o celular e o reconheceu. Não conhece o réu, nunca viu. 
2. PM Rômulo Sousa Vieira. Estavam em patrulhamento na quadra 407 quando foram abordados por um rapaz. Ele alegou que 
tinha sido roubado e ouviu dizer que estavam anunciando o aparelho. Em uma área limpa, abordaram dois rapazes. Próximo dali 
é um ponto de droga. Um deles tentou se desfazer do celular. Depois constataram que o aparelho era da moça. O réu usava 
tornozeleira e já era conhecido, seu vulgo era "neguinho". Não lembra de quem estava junto. A vítima reconheceu o 
aparelho. 3. PM Pedro Leonardo Mollo. Estavam patrulhando e foram abordados por um rapaz que teve o celular roubado por 
alguém, o aparelho tinha uma marca específica. Patrulharam na 407 norte, próximo a um campo de futebol, um local famoso por 
ter usuário de drogas. Localizaram dois indivíduos, um era neguinho, estava com tornozeleira, e o outro era menor, salvo 
engano. Um deles descartou. A vítima reconheceu o aparelho. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais 
orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, sendo reconhecida a agravante da reincidência. A 
defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, 
requereu a aplicação do princípio da insignificância. Não acolhido, pugnou pela aplicação da pena mínima e o reconhecimento da 
prescrição retroativa. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1 Preliminar. A defesa pugnou pela avaliação 
da prescrição retroativa, o que não poderá ser realizado neste momento. O artigo 110, caput, do CP, impõe que "A prescrição 
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depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 
anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.". Significa dizer que a prescrição retroativa somente 
será reconhecida depois de transitar em julgado a sentença condenatória, o que, evidentemente, não ocorreu. No mais, mesmo 
após o trânsito, é de se considerar que o acusado é reincidente, conforme certidão do evento 79, devendo ser adicionado ao 
prazo do artigo 109 do CP a fração de 1/3. Somente após o devido cálculo será avaliada a ocorrência da prescrição. 2.2 Mérito. 
Finda a instrução processual, concluo que o réu recebeu um aparelho celular Motorola XT1068, de propriedade de Mônica 
Marinho Ferreira da Silva, que foi roubado quando estava em posse de terceiro. A materialidade está comprovada pelo que 
segue: Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, 
P_FLAGRANTE1, p. 18, do IP); Termo de Restituição (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 19, do IP); Laudo Pericial de Avaliação 
Direta em Objetos n. 1912/2017 (evento 22, LAUDO/2, p. 5, do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a 
responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Em que pese o réu ter silenciado no inquérito 
policial e não ter comparecido em juízo, as demais provas são suficientes para afastar qualquer dúvida acerca da autoria delitiva 
e da insuficiência probatória ventilada pela defesa nas suas alegações finais. O PM Rômulo Sousa Vieira afirmou o 
seguinte: "[...] Um deles tentou se desfazer do celular. Depois constataram que o aparelho era da moça. O réu usava tornozeleira 
e já era conhecido, seu vulgo era "neguinho". Não lembra de quem estava junto. A vítima reconheceu o aparelho.". No mesmo 
sentido, o PM Pedro Leonardo Mollo: "[...] Localizaram dois indivíduos, um era "neguinho", estava com tornozeleira, e o outro era 
menor, salvo engano. Um deles descartou. A vítima reconheceu o aparelho." Ademais, conforme informação extraída do evento 
76, o réu seria mandante do roubo praticado pelo adolescente Lucas em desfavor de Ronivaldo, quem estava com o aparelho 
celular de Mônica. Logo, quando foi abordado sabia que se tratava de coisa produto de crime, estando caracterizado o aspecto 
subjetivo da conduta. Tal informação também é suficiente para avaliar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase 
da dosimetria, posto que o réu estimulou o adolescente a praticar o roubo e posteriormente foi preso portando o aparelho celular 
objeto do crime. Também será avaliada negativamente a culpabilidade do réu, que estava usando tornozeleira quando foi detido 
pelos policiais militares, havendo maior reprovabilidade da conduta. Não acolho a tese da defesa de aplicação do princípio da 
insignificância, pois o objeto foi avaliado em R$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais) e o delito provém de ordem do réu anterior 
para a prática do crime de roubo por adolescente, demonstrando que estão ausentes os requisitos reconhecidos pela 
jurisprudência atual. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal: [...] 3. Para a incidência do princípio da insignificância, 
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do 
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade 
da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois, além 
do valor dos bens receptados terem sido avaliados em R$ 258,00, o que equivale a 86% do salário mínimo da época em que se 
deram os fatos, o crime de receptação estimula outros crimes até mais graves, como latrocínio e roubo. (HC 108.946/RS, 1ª 
Turma) Em relação aos antecedentes criminais, identifiquei que se trata de réu reincidente, conforme certidão juntada no evento 
79, pois foi condenado definitivamente por fato ocorrido em 21/5/2015, cujo trânsito se deu em 23/6/2016, conforme autos 
n. 0023353-47.2016.8.27.2729. Em virtude disto, será reconhecida a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP. 3. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Wilkison Douglas Silva de Sousa como incurso nas 
penas do artigo 180, caput, ambos do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º 
FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade será valorada negativamente, pois o réu estava usando 
tornozeleira quando foi detido pelos policiais militares, havendo maior reprovabilidade da conduta; 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 serão valoradas negativamente, pois há 
informação de que o réu ordenou a prática do roubo do celular que foi receptado, corrompendo, inclusive, um adolescente;   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 e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, 
aplico a fração de 2/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, pois o réu 
ostenta outra condenação penal transitada em julgado. Em virtude disto, aplico a fração de 1/6 sobre a pena-base. Não há 
atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS 
DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Wilkison Douglas Silva 
de Sousa em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal.  Em virtude 
da pena aplicada e da reincidência do réu, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme requereu 
a defesa. O artigo 110, caput, do CP, afirma que, se tratando de réu reincidente, os prazos do artigo 109 do CP são acrescidos 
de 1/3. A pena foi fixada em menos de 2 (dois) anos, prescrevendo originariamente em 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, 
do CP. Com o acréscimo de 1/3, o prazo prescricional se torna 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, não havendo que se falar em 
prescrição. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu, 
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 ao réu 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, 20 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito." Palmas, aos 
23/08/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
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3ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0013495-50.2020.8.27.2729 
CHAVE Nº: 762653553420 
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial      
REQUERENTE: ENCANEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA (OAB TO001536)    
REQUERIDO: NICOLLI ALVES PAIXAO 01867184117 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, DECLARO a extinção da execução para que surta seus efeitos jurídicos, o que faço com 
fundamento nos artigos 924, II e 925, CPC. Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes. No caso dos 
autos, DISPENSO as custas finais, nos moldes do artigo 90, § 3º, CPC, uma vez que o acordo foi realizado antes da prolação da 
sentença. (...) INTIMEM-SE as partes do teor desta sentença; Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária 
para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos; Se interposta 
apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça; Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem que haja 
recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; Se não houver pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-
SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA 
PEREZ ARAUJO, 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 3014841v2 e do código CRC 9ecea430.” 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
3ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 0040787-44.2019.8.27.2729 proposta por IRMÃOS MEURER 
LTDA em desfavor de PALMAS POINT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. FICA INTIMADOS, ainda, para que, efetue(m) o 
pagamento voluntário do débito dos autos, conforme cálculos apresentados pela parte exequente no evento 29, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, acrescido de custas, se houver. Consigne-se que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito 
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o 
pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 524, do CPC incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo 
de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas 
no artigo 525, § 1º, do CPC. Não havendo comprovação de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias nem apresentada 
impugnação, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 06 de julho de 2021. Eu, Pablo Nunes Póvoa Gadotti, 
Técnico Judiciário da 3ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAUJO, 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 3113838v2 e do código CRC d2444359. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 00305455520218272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: GILBERTO REIS MORAIS e  HUGO CÉSAR NASCIMENTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito da Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a 
todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, INTIMA o acusado(a) GILBERTO REIS 
MORAIS, brasileiro, solteiro, inscrito no CFP sob o nº 053.165.185-19, RG 1929043400 expedido pela SSP/BA em 16/06/2004, 
nascido no dia 15/03/1977, natural de Salvador/BA, filho de Adelia Reis Morais e Edualdo da Silva Morais; e HUGO CÉSAR 
NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 858.002.125-11, RG 18.371.820 expedido pela SSP/MG em 
22/12/2009, nascido no dia 26/11/1976, natural de Brumano/BA, filho de Helena Nascimento e Adão César Cardoso?, ambos 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem suas contrarrazões, por meio de 
advogado ou defensor público, bem como, cientificar-lhes da DECISÃO proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0030545-
55.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "Por preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, 
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recebo o recurso do evento 10, sem efeito suspensivo. O recorrente já apresentou suas razões. Os recorridos respondem a 
outros processos neste juízo, em que foram citados por edital, em razão de não terem sido encontrados (Autos nº 0001943-
30.2016.8.27.2729 e 0007347-62.2016.8.27.2729), por isso entendo desnecessária a tentativa de sua localização pessoal para a 
intimação. Isto posto, determino que sejam intimados por edital, com prazo de 15 dias, para que, em 5 dias, apresentem suas 
contrarrazões, por meio de advogado ou defensor público. Caso o chamado não seja atendido, determino que o nome da 
defensora pública que atua neste juízo seja vinculado aos autos em assistência aos denunciados e que ela seja intimada para 
contrarrazoar o recurso. Feito isso, retornem os autos à conclusão, para reexame da decisão recorrida. 
Palmas 20/8/2021, RAFAEL GONCALVES DE PAULA, Juiz de Direito." Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e 
subscrevo, aos 23/08/2021. 
 

3ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL Nº 3391207 
Autos n.º:0032543-63.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA MEIRISMAR DE SOUSA PEREIRA 
Requerido(a):ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) @JUIZOPROCESSO@, MM(a) Juiz(a) de Direito desta Terceira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, a qual 
declarou a interdição de ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " Ex 
positis, seguindo o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual DECRETO A 
INTERDIÇÃO de ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos 
relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, 
transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante 
as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, 
artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 3º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício 
da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de 
Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de MARIA MEIRISMAR DE SOUSA PEREIRA, sem necessidade de 
prestar contas, não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque no art. 487, I, do CPC, 
julgo EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito.Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no 
Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) 
meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 
dias, constando do Edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas e 
honorários advocatícios ante a gratuidade judiciária deferida no evento 4. Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de 
Curatela Definitivo, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, 
data certificada pelo sistema. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA,uiz de Direito ". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do 
Fórum local. Eu,Renato Gomes Carvalho, Técnico Judiciário, digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA 
SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3391207v2 e do código CRC 47916989. 
Informações 
 
EDITAL Nº 3460056 
Autos n.º:0028663-63.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: ROSILENE PEREIRA DA SILVA 
Requerido(a):ERICA PEREIRA DOS ANJOS 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM(a) Juiz(a) de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de ERICA PEREIRA DOS ANJOS, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " Ex positis, 
em consonância com o parecer do Ministério Público do evento 46, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual 
DECRETO A INTERDIÇÃO de ERICA PEREIRA DOS ANJOS e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos 
relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, 
transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante 
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as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, 
§ 1º, e 85, caput e § 1º; artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o 
exercício da curatela permitir, a quem caberá zelar pelos interesses do interditando, observados os parâmetros legais para 
tanto.Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil nomeio como seu CURADOR a pessoa de 
ROSILENE PEREIRA DA SILVA, sem necessidade de prestar contas, não podendo dispor dos bens da interditanda sem 
autorização judicial. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no 
artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede 
mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário 
da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e do curador, a causa 
da interdição e os limites da curatela. Sem custas e honorários advocatícios ante a gratuidade judiciária deferida no evento 4 
(CPC, art. 98). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo, arquivando-se com as baixas necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. Adriano Gomes de Melo Oliveira, 
Juiz de Direito ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e 
Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, Renato Gomes Carvalho, digitei e conferi. Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento 
está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3460056v2 e do 
código CRC eba8f9dd. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SA SANDES PEDREIRA Data e 
Hora: 23/8/2021, às 15:54:8 
 

4ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DA REQUERIDA DA SENTENÇA  
AUTOS Nº: 0039468-46.2016.8.27.2729/TO 
CHAVE Nº: 707796247516 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB SP187329) 
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “(...). Por todo exposto, HOMOLOGO a desistência para que surta seus efeitos jurídicos, e com isso DEIXO DE 
RESOLVER o mérito, com fundamento nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, CPC. Sem honorários. CONDENO o 
exequente ao pagamento das custas finais, se houver, conforme determina o caput do artigo 90, CPC. DETERMINO o 
desbloqueio dos valores constritos no evento 114. Considerando que o valor já foi transferido para conta judicial, INTIME-SE 
pessoalmente a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos os seus dados bancários, com a 
advertência de que transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos e não reclamado os valores depositados, o mesmo deverá ser 
depositado na conta do FUNJURIS, conforme artigo 7° da Portaria nº 642, de 03 de abril de 2018. Apresentados os 
dados, EXPEÇA-SE alvará de transferência de tal valor em favor da parte executada. INTIMEM-SE as partes do teor desta 
sentença; Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido 
o prazo com ou sem manifestação, conclusos; Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias 
contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça; Decorrido o 
prazo de intimação desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; Se não houver 
pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-SE a baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Documento 
eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 3019963v2 e do código CRC 1efea6a2.” 
 

5ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível em substituição automática, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, INTIMA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 50015425820078272729 
CHAVE Nº: 323847331014 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
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EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
ADVOGADO: ARIOSMAR NERIS e DANIEL NUNES ROMERO 
EXECUTADA: CONSTRUTORA GUIA LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada CONSTRUTORA GUIA LTDA, CNPJ: 05213973000122, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito, conforme cálculos atualizados juntados pela 
parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o valor do 
débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC. Edital em conformidade com o r. despacho disponibilizado 
no evento 96. 
DESPACHO: “(...). INTIME-SE a parte devedora: (...) Se assistido pela Defensoria Pública ou não possuindo advogado 
constituído nos autos, a intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento; Se citado na forma do art. 256, CPC - por 
edital -, tiver sido revel na fase de conhecimento, a intimação deverá ser feita por edital (art. 513, § 2º e incisos, CPC). 
(...) PARA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito, conforme cálculos atualizados juntados pela parte 
exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o valor do débito, 
ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC. Palmas-TO, 19 de fevereiro de 2019. ASS: Zacarias Leonardo – 
Juiz de Direito.” 
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
Cível tramita a Ação de Cumprimento de sentença nº 00224253320158272729 proposta por LORENA LUSTOSA LIMA DIAS em 
desfavor de SONIA APARECIDA RAMOS SANTOS, BRUNO CASSIANO DA SILVA, ADELSON RODRIGUES ROCHA MORI e 
A R ROCHA MORI, ainda, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do débito dos autos, conforme cálculos apresentados 
pela parte exequente no evento 96, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acrescido de custas, se houver. Consigne-se que, não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 
advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 524, do CPC 
incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, 
na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. Não havendo comprovação de pagamento voluntário 
no prazo de 15 (quinze) dias nem apresentada impugnação, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-
se os atos de expropriação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 16/07/2021. Eu, 
Pablo Nunes Póvoa Gadotti, Técnico Judiciário da 5ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. Documento eletrônico assinado 
por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
5ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 00133243520168272729 proposta por POINTCOM 
TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA (POINTCOM INFORMÁTICA) em desfavor de 
A A DUTRA INFORMÁTICA, ainda, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do débito dos autos, conforme cálculos 
apresentados pela parte exequente no evento 136, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acrescido de custas, se houver. Consigne-
se que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 
honorários de advogado de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 
524, do CPC incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. Não havendo comprovação de 
pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias nem apresentada impugnação, expeça-se, desde logo, mandado de penhora 
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, 16 de julho de 2021. Eu, Pablo Nunes Póvoa Gadotti, Técnico Judiciário da 5ª Vara Cível, o fiz digitar e 
subscrevo. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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. 
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6ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
tramitam os autos de Cumprimento de sentença nº 00030183620188272729 proposta por CAMILA PEREIRA DE ARAUJO 
CARVALHO em desfavor de ALMIRO MASCARENHAS SOUSA. FICA INTIMADA a parte requerida ALMIRO MASCARENHAS 
SOUSA, atualmente em lugar incerto e não sabido, PARA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito, conforme 
cálculos atualizados juntados pela parte exequente (evento 49) que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento) também sobre o valor do débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC. Efetuado o pagamento 
parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 523, do CPC incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo de 15 
(quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no 
artigo 525, § 1º, do CPC. Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados (art. 523, § 
3º, CPC): (...) Se não houver indicação específica de bens pela parte exequente (art. 835, § 3º, CPC), a primeira busca 
patrimonial deve se dar pelo SISBAJUD. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 06 de 
Julho de 2021. Eu, Pablo Nunes Póvoa Gadotti, Técnico Judiciário, lotado na 6ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. 
 

Conselho da justiça militar 

Editais 
EDITAL 006/2021 ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0043880-78.2020.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO CAP QOPM EDUARDO 
RIOS FERREIRA. 
Audiência realizada aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2.021, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, diante da necessidade  de  manutenção  do distanciamento  social  para  reduzir  a  possibilidade  
de  contágio  pelo  COVID-19, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Cledson José Dias Nunes; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado - 
CAP QOPM EDUARDO RIOS FERREIRA, acompanhado de seu advogado – Dr. Maurício Haeffner, inscrito na OAB/TO nº 3245; 
as testemunhas – Rayssa Neres Damasceno RG. 1.382.041 SSP/TO e CPF: 079.484.471-56 Karita Lorana de Souza Holanda, 
RG. 1269.071 SSP/TO, CPF 058.312.691-07. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0043880-78.2020.8.27.2729, que tem como acusado o oficial CAP QOPM 
EDUARDO RIOS FERREIRA. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins. Os oficiais impedidos e inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos (eventos 38 e 40). Os demais 
oficiais relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo 
representante do Ministério Público e advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos 
oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0043880-
78.2020.8.27.2729, este ficou assim constituído: 
Titulares:  
MAJ QOPM ANDRÉ LUIS ARANTES DOS SANTOS – RG 06.193/1 
CAP QOPM RANNIERI FERREIRA DO AMARAL – RG 06.136/1 
MAJ QOPM JACSON NOGUEIRA DA SILVA – RG 05.362/1 
MAJ QOPM ADDSON ACÁCIO PIMENTEL – RG 06.095/1 
Suplentes: 
MAJ QOPM THIAGO VISEU JORGE – RG 05.424/1 
MAJ QOPM JAIR MORAIS RIBEIRO JÚNIOR – RG 06.094/1 
MAJ QOPM LUIZ CARLOS MARQUES DE QUEIROZ – RG 04.313/1 
MAJ QOPM BENÍCIO DA COSTA NEVES – RG 04.746/1 
Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 27 de 
agosto de 2021, às 13h45min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes 
distintos, fossem armazenados os nomes dos oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não 
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foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora 
escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível nos links: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/3bf64815f07d4253a273f95d9971ae45 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/a190248ff17349deb630080826dd7b92 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
  
EDITAL 007/2021 - ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO 
NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0015651-11.2020.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO TEN CEL QOPM 
ANTONIO CORSINI DE MELLO NETO. 
Audiência realizada aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2.021, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, diante da necessidade de manutenção  do distanciamento  social  para  reduzir  a  possibilidade  
de  contágio  pelo  COVID-19, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Cledson José Dias Nunes; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado - 
TEN CEL QOPM ANTONIO CORSINI DE MELLO NETO, acompanhado de seu advogado – Dr. Maurício Haeffner, inscrito na 
OAB/TO nº 3245; as testemunhas – Rayssa Neres Damasceno RG. 1.382.041 SSP/TO e CPF: 079.484.471-56 Karita Lorana de 
Souza Holanda, RG. 1269.071 SSP/TO, CPF 058.312.691-07. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito.O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a 
realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0015651-
11.2020.8.27.2729, que tem como acusado o oficial TEN CEL QOPM ANTONIO CORSINI DE MELLO NETO. Na sequência, foi 
verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Após impugnação da defesa e não 
havendo objeção por parte do Ministério Público, foram retirados do sorteio os nomes dos seguintes oficiais: CEL QOPM Márcio 
Antônio B. de Mendonça e CEL QOPM Wélere Gomes Barbosa Silveira. Os demais oficiais relacionados estão aptos a 
comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo representante do Ministério Público e 
advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o 
Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0015651-11.2020.8.27.2729, este ficou assim 
constituído: 
Titulares: 
CEL QOPM JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA – RG 04.059/1 
CEL QOPM LUIZ CARLOS VALADARES VERAS JÚNIOR – RG 04.162/1 
CEL QOPM SHERLOCK LUÍS DE MESQUITA – RG 04.060/1 
CEL QOPM DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO – RG 03.158/1 
Suplentes: 
CEL QOPM JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINHO – RG 03.962/1 
CEL QOPM CLÁUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA – RG 04.057/1 
CEL QOPM  ÁLON NERY AMARAL – RG 04.124/1 
CEL QOPM MARCIANO MONTELO MARANHÃO MONTEIRO – RG 02.252/1 
Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 27 de 
agosto de 2021, às 13h50min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes 
distintos, fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não 
foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora 
escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/8ccc03fddba04d848c52b18e57700846 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
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EDITAL 008/2021 ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0008754-30.2021.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO MAJ QOPM RAIMUNDO 
NONATO TEIXEIRA FILHO. 
Audiência realizada aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2.021, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, diante da necessidade  de  manutenção  do distanciamento  social  para  reduzir  a  possibilidade  
de  contágio  pelo  COVID-19, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Cledson José Dias Nunes; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado - 
MAJ QOPM RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO, acompanhado de sua advogada – Dra. Thayanna Katywcy Sousa Ramos, 
inscrita na OAB/GO nº 45051; as testemunhas – Rayssa Neres Damasceno RG. 1.382.041 SSP/TO e CPF: 079.484.471-56 
Karita Lorana de Souza Holanda, RG. 1269.071 SSP/TO, CPF 058.312.691-07. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0008754-30.2021.8.27.2729, que tem como acusado o oficial MAJ QOPM 
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do 
Estado do Tocantins. Os oficiais inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos (evento 52). Os demais oficiais 
relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo 
representante do Ministério Público e advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos 
oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0008754-
30.2021.8.27.2729, este ficou assim constituído: 
Titulares: 
TEN CEL QOPM RICARDO COELHO SANTOS CAVALCANTE – RG 04.692/1 
TEN CEL QOPM MÁRCIO ANTÔNIO RODRIGUES DE CARVALHO – RG 04.677/1 
TEN CEL QOPM RICARDO BORGES FERRÃO – RG 04.695/1 
TEN CEL QOPM SÓLIS ARAÚJO DE SOUZA – RG 04.105/1 
Suplentes: 
TEN CEL QOPM VALDEMI SILVA REIS – RG 04.722/1 
TEN CEL QOPM LORENA ALFONSO CAVALCANTE FERNANDES – RG 04.674/1 
TEN CEL QOPM LEANDRO GUIMARÃES NUNES – RG 04.683/1 
TEN CEL QOPM RICARDO APOLINÁRIO DE CARVALHO – RG 04.681/1 
Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 27 de 
agosto de 2021, às 13h55min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes 
distintos, fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não 
foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora 
escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/f649293684d94ba8a72bf9726eadbd52 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 

Diretoria do foro 

Às partes e aos advogados 
Autos n.º 0000425-29.2021.8.27.2729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: B.L 
DECISÃO 
Ante o exposto, reconheço como inviabilizada a investigação oficiosa da paternidade que se tencionava obter através deste 
Procedimento face ao ajuizamento da respectiva ação e o reconhecimento voluntário do pai biológico do interessado(a) B.L, via 
de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I do CPC, determinando o arquivamento do feito. 
Isento de custas.Cumpra-se.Registre-se e, oportunamente, arquive-se. Palmas/TO, data e hora certificadas pelo sistema. 
FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 0000876-88.2020.8.27.2729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
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Interessado: L.E.B.S 
DECISÃO 
Ante o exposto, reconheço como inviabilizada a investigação oficiosa da paternidade que se tencionava obter através deste 
Procedimento face ao reconhecimento da paternidade da interessada que passou a se chamar L.E.B.S, reconhecido como 
filho(a) de T.S. DA S, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I do CPC, 
determinando o arquivamento do feito. Isento de custas. Cumpra-se.Registre-se e, oportunamente, arquive-se. Palmas/TO, data 
e hora certificadas pelo sistema. FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 0012747-81.2021.8.27.2729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: L.C.A 
DECISÃO 
Ante o exposto, reconheço como inviabilizada a investigação oficiosa da paternidade que se tencionava obter através deste 
Procedimento face ao reconhecimento da paternidade da interessada que passou a se chamar L.C.A, reconhecido como filho(a) 
de P.A.N.A, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I do CPC, determinando o 
arquivamento do feito. Isento de custas. Cumpra-se. Registre-se e, oportunamente, arquive-se.Palmas/TO, data e hora 
certificadas pelo sistema. FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 0018290-65.2021.8.27.2729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: V.DOS S.O 
DECISÃO 
Ante o exposto, em face do falecimento do suposto pai, reconheço como inviabilizada a investigação oficiosa da paternidade da 
requerente Lara V.DOS S.O, que se tencionava obter através deste Procedimento e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO 
O PROCESSO , nos termos do art. 487, I do CPC, determinando o arquivamento do feito. Isento de custas. Publicado em 
audiência e intimados os presentes. Registre-se e, oportunamente, arquive-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora certificadas 
pelo sistema. FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 0051872-27.2019.8.27.2729  
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: A.P 
DECISÃO 
"Em face da ausência da parte interessada, reconheço como inviabilizada a investigação oficiosa da paternidade que se 
tencionava obter através deste Procedimento e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 
487, I do CPC, determinando o arquivamento do feito. Isento de custas. Publicado em audiência e intimados os presentes. 
Registre-se e, oportunamente, arquive-se. Nada mais. Do que para constar lavrei este termo que depois de lido e achado 
conforme vai, devidamente assinado. Palmas/TO, data e hora certificadas pelo sistema. FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do 
Foro. 
 
Autos n.º 0039504-83.2019.8.27.2729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: G. DA C 
DECISÃO 
Ante o exposto, em face da ausência de elementos suficientes e da própria anuência da requerente para a propositura da ação 
judicial de investigação de paternidade do(a) interessado(a) GUTENBERG DA CONCEIÇÃO, nos termos do art. 2º, §4º da Lei 
n.º 8.560/92, DECLARO EXTINTO o presente feito administrativo com espeque no art. 487, I do CPC. Isento de custas. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Palmas/TO, data e hora certificadas pelo sistema. FLÁVIA AFINI 
BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 00299647420208272729  
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: N.G.G 
DECISÃO 
Ante o exposto, em face da ausência de elementos suficientes e da própria anuência da requerente para a propositura da ação 
judicial de investigação de paternidade do(a) interessado(a) N.G.G, nos termos do art. 2º, §4º da Lei n.º 8.560/92, DECLARO 
EXTINTO o presente feito administrativo com espeque no art. 487, I do CPC. Isento de custas. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Oportunamente, arquive-se. Palmas/TO, data e hora certificadas pelo sistema. FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 0012630-61.2019.8.27.2729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
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Interessado: J.S 
DECISÃO 
Ante o exposto, em face da ausência de elementos suficientes e da própria anuência da requerente para a propositura da ação 
judicial de investigação de paternidade do(a) interessado(a) J.S, nos termos do art. 2º, §4º da Lei n.º 8.560/92, DECLARO 
EXTINTO o presente feito administrativo com espeque no art. 487, I do CPC. Isento de custas. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Oportunamente, arquive-se. Palmas/TO, data e hora certificadas pelo sistema.FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 
Autos n.º 00008699620208272729 
Ação: Procedimento Administrativo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade 
Interessado: C.E.C 
DECISÃO 
Ante o exposto, em face do falecimento do suposto pai , reconheço como inviabilizada a investigação oficiosa da paternidade do 
requerente C.E.C, que se tencionava obter através deste Procedimento e, via de conseqüência,   DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO , nos termos do art. 487, I do CPC, determinando o arquivamento do feito. Isento de custas. Publicado em audiência 
e intimados os presentes. Registre-se e, oportunamente, arquive-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora certificadas pelo 
sistema.FLÁVIA AFINI BOVO Juíza Diretora do Foro. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00012724120158272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado ASSOC. DE HUMANIZACAO E TRABALHO DO TOCANTINS , CNPJ/CPF 
nº 05.728.857/0001-46 ,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00026904820148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: JOAO EVERTON LUCENA   ,CNPJ/CPF nº: 02977348140 ,INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de LUCIENE DE SOUZA NOVAES , 
CNPJ/CPF: 197.997.052-15 , na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 
50001137119988272729  , ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em seu desfavor, para que tome conhecimento da 
interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência bem como para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, sobre a apelação interposta nos autos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00525244420198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado A R ROCHA MORI ,CNPJ/CPF nº 20512585000136,INTIMADO para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 22665. 
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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 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PALMAS CENTER COUROS LTDA, CPF/CNPJ: 10486674000100, bem 
como do sócio coobrigado: ARETA AGOSTINHO RODRIGUES DE SOUZA, CPF/CNPJ: 24767732808, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00261087320188272729, 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-66/2018, inscrita em: 16/01/2018, referentes ao 
IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.429,70(quinze mil quatrocentos e vinte e 
nove reais e setenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 25 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 executado: ENFOQUE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CPF/CNPJ: 
06974405000107,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00414361420168272729, 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). 
20160013247, inscrita em: 22/07/2016, referentes ao TLF – TX LIC FUNCIONAMENTO; 20160013248, inscrita em: 
24/04/2016, referentes a MULT-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.763,25 (Dois 
Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte 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 Civi l, 
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, 25 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 dos sócios coobrigados: CLÁUDIO NATAL SILVEIRA, CPF/CNPJ: 03706781689, 
WISLENE DOS SANTOS BORGES, CPF/CNPJ: 04660000656, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00228289420188272729, 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). 20180002159, inscrita em: 06/03/2017, referentes ao 
TLF – TX LIC FUNCIONAMENTO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.181,92 (Quatro 
Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois 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, 25 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 dos sócios coobrigados: GERMENIANO DE SOUZA COSTA, CPF/CNPJ: 70771804849, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00413149820168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160013184, 
20160013185,  20160013186, 20160013186, 20160013188 e 20160013189, inscritas em: 20/04/2016, referentes ao ISS-AF-
NL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.458,23 (Dezoito Mil e Quatrocentos e 
Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 25 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 dos sócios coobrigados: CARLOS LEANDRO M DA SILVA, CPF/CNPJ: 70158169115 E 
FABIANE FRANCA REIS, CPF/CNPJ: 87177544100 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50262041320128272729, 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). 20120008972, inscrita em: 04/01/2012, referente ao TLX - FUNC; 20120008973, inscrita 
em: 10/02/2012, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 9.366,60 (nove mil 
trezentos e sessenta e seis reais e sessenta 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, 25 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 dos sócios coobrigados: PATRÍCIA CONSUELO GALLETTI, CPF/CNPJ: 67713459391, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50024259720108272729, 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). 2132223232559, 
inscrita em: 27/01/2006, referente ao TLX – FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
1.561,81 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um 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, 25 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0002771-49.2018.8.27.2731 Chave: 952446253918 
Acusado: MAYKE FERREIRA DA CRUZ 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado MAYKE FERREIRA DA CRUZ, brasileiro, solteiro, borracheiro, 
nascido aos 24/02/1993, natural de Palmas/TO, portador da Cl n° 1.241.9810 2ª VIA SSP TO, inscrito no CPF sob o n.º 
707.740.121-96, filho de Aquinel Pereira da Cruz e de Terezinha Gomes Ferreira, residente no Projeto de Assentamento 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5030 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 37 

 

 
 

Manchete, Município de Marianópolis/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos 
epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu MAYKE FERREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, 
como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, fica o réu MAYKE FERREIRA DA CRUZ, 
definitivamente condenado em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, 
alínea ‘c’, do Código Penal, diante da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, determino o cumprimento inicial da 
pena no regime ABERTO. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos  20/08/2021. Eu (Edimilson Cosme dos 
Santos -Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi.RENATA DO NASCIMENTO E SILVAJuíza de Direito. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA  
  
EXECUÇÃO PENAL Nº 5000018-54.2020.8.27.2734 
CONDENADO: VALDECI MOREIRA DE JESUS 
Atendendo à determinação judicial, INTIMO  o condenado VALDECI MOREIRA DE JESUS, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido aos 03/10/1983, natural de Peixe-TO, filho de Joana de Jesus, inscrito no CPF nº 025.997.741-10, residente e 
domiciliado, atualmente em lugar incerto e não sabido, da audiência admonitória designada para o dia 24 de setembro de 2021, 
às 09h20. No referido dia e horário, o link será aberto pelo Conciliador Judicial, Antônio Soares de Souza, contato telefônico: (63) 
98494-2446. Fica autorizado o comparecimento físico ao Fórum dos participantes que não dispuserem dos recursos necessários 
à inquirição virtual ou por possuírem grande dificuldade de manejar os softwares/aplicativos e entender as instruções de uso. 
Dado e passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 23de agosto de 2021. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi - Técnica Judiciária, 
o digitei e fiz inserir. 
 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA  
  
EXECUÇÃO PENAL Nº 5000003-22.2019.8.27.2734 
CONDENADO: EDMÍCIO COSTA MENDES 
Atendendo à determinação judicial, INTIMO  o condenado EDMICIO COSTA MENDES, vulgo Sombra, brasileiro, não 
alfabetizado, convivente, desempregado, natural de Coribe-BA, filho de José Costa Mendes e Benilde Ana de Jesus, nascido aos 
21/06/1979, Certificado de Alistamento Militar nº 070092037384, atualmente em lugar incerto e não sabido, da audiência 
admonitória designada para o dia 24 de setembro de 2021, às 10h00. No referido dia e horário, o link será aberto pelo 
Conciliador Judicial, Antônio Soares de Souza, contato telefônico: (63) 98494-2446. Fica autorizado o comparecimento físico ao 
Fórum dos participantes que não dispuserem dos recursos necessários à inquirição virtual ou por possuírem grande dificuldade 
de manejar os softwares/aplicativos e entender as instruções de uso. Dado e passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 23 de 
agosto de 2021. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi - Técnica Judiciária, o digitei e fiz inserir. 
 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA  
  
EXECUÇÃO PENAL Nº 5000004-36.2021.8.27.2734 
CONDENADO: JOÃO PAULO AGUIAR PINHEIRO 
Atendendo à determinação judicial, INTIMO  o condenado JOÃO PAULO AGUIAR PINHEIRO, brasileiro, convivente em união 
estável, nascido aos 09/11/1996, filho de Raimundo Santos Pinheiro e Maria Aguiar Pinheiro, portador do RG nº 1247331 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, da audiência admonitória designada para o dia 24 de setembro de 2021, às 
08h20. No referido dia e horário, o link será aberto pelo Conciliador Judicial, Antônio Soares de Souza, contato telefônico: (63) 
98494-2446. Fica autorizado o comparecimento físico ao Fórum dos participantes que não dispuserem dos recursos necessários 
à inquirição virtual ou por possuírem grande dificuldade de manejar os softwares/aplicativos e entender as instruções de uso. 
Dado e passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 23 de agosto de 2021. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi - Técnica 
Judiciária, o digitei e fiz inserir. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 15 DIAS 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito, da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
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Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Execução de Título Extrajudicial n° 5000560-15.2010.8.27.2737 – chave: 
719279626315, requerida por CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO 
DE JESUS em desfavor de GESNERIA SARAIVA KRATKA. Por este meio INTIMAR GESNERIA SARAIVA KRATKA, brasileira, 
CPF Nº 269.455.501-25, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da penhora de 30% dos seus 
vencimentos, descontados diretamente na folha de pagamento. Tudo conforme DESPACHO/DECISÃO/Evento 122, proferida 
nos autos em epígrafe. Para que não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e vinte e um (23/08/2021). Eu, Ana Isabel Araujo dos Santos, Servidora de Secretaria, digitei. Porto Nacional/TO, 
23 de Agosto de 2021. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 3367527v9 e do código CRC 0e68484e. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação PARA 
APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA CONSISTENTE EM AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E OBRIGAÇÃO DE 
FAZER COM PEDIDO LIMINAR autuada sob o nº 0002194-70.2020.827.2741, proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de IRAMAR DOS SANTOS e SAMARA FERREIRA MONTEIRO, sendo o presente, para 
CITAÇÃO da parte requerida: IRAMAR DOS SANTOS, brasileiro, natural de Estreito-MA, com endereço em local incerto e não 
sabido, com prazo de 15 dias, para que fique ciente dos termos da petição inicial, evento 1, bem como para, querendo, contestar 
o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça. Tudo em conformidade com a decisão evento 40. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. Eu, 
Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000100-18.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): ROZIANE DE SOUSA NEVES, brasileira, 
união estável, nascida aos 16/07/1993, natural de Araguaína/TO, filha de Lourdes de Sousa Neves e José de Carvalho Neves, 
portadora do RG n° 961992, CPF n° 041.452.761-59, residente em local incerto e não sabido. Citando-os para responder a 
acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a acusacão, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não 
constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a 
fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a 
Justiça Pública, por incurso(s) nas art. 180, “caput”, do Código Penal. até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, 
embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos 
dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 16/08/2021). 

                                                  Ana Martins da Rocha Silva  
                                                     Escrivã - Respondendo 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000129-68.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): ISMAEL SANTANA PEREIRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 26/05/1980, natural de Xambioá/TO, lavrador, filho de Luzia Santana da Silva e Custódio Pereira 
da Silva, portador do RG n° 781.234 SSPTO, CPF n° 013.707.121-38, residente em local incerto e não sabido. Citando-os para 
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responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a 
acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que 
interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os 
acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 
dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em 
epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas art. 147, caput, do Código Penal e no art. 21 da LCP, na 
forma do art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). até final 
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 16/08/2021). 

                                                 Ana Martins da Rocha Silva  
                                                     Escrivã - Respondendo 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000716-95.2018.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): DIVINO ALVES PEREIRA LEMOS, 
brasileiro, casado, lavrador, CPF nº 030.995.751-60, natural de Xambioá-TO, filho de Francisco Alves dos Santos e Marilza 
Pereira Lemos, residente em local incerto e não sabido. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 
(quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 
resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado 
defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) 
interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por 
incurso(s) nas artigo 34, parágrafo único, inciso II, segunda parte, da Lei nº 9.605/98, até final julgamento, sob pena de 
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 16/08/2021). 

                                                 Ana Martins da Rocha Silva  
                                                     Escrivã - Respondendo 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000465-72.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): DIVINO BORGES DA SILVA, brasileiro, 
união estável, pintor, nascido aos 19/06/1995, natural de Darcinópolis/TO, filho de Baltazar Ribeiro da Silva e Joana Borges 
Guimarães, portador do RG nº 1.388.961 SSP-TO, inscrito no CPF sob o nº 071.720.091-42, residente em local incerto e não 
sabido. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo 
de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e 
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou 
se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 
por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em 
epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas art. 180, “caput”, do Código Penal. até final julgamento, sob 
pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, 
Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 16/08/2021). 
  
                                                               Ana Martins da Rocha Silva  
                                                                  Escrivã - Respondendo 
                                                                 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 
15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Termo 
Circunstanciado de Ocorrencia n° 0002177-34.2020.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): JOSÉ 
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CELI ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/11/1991, filho Maraia Pereira dos Santos e João Evangelista Alves, 
residente em local incerto e não sabido.  Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 
361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como 
preceitua artigo 406 do mesmo Diploma Legal, até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, 
contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês 
de agosto do ano de dois mil e vinte um, 16/08/2021). 
                                                               
                                                                   Ana Martins da Rocha Silva  
                                                                      Escrivã - Respondendo 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002566-
19.2020.8.27.2741, tendo como vitimas: KATIANE ROCHA SOUSA, dados não informado, e KATIA ROCHA SOUSA, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/12/2001, filha Doralice Rocha e Raimundo Iran Gomes de Sousa, CPF n° 064.162.422-06,  residentes 
em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fiquem INTIMADAS, do inteiro teor da sentença no evento 52 a seguir 
transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 
estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (18/08/2021), lavrei o 
presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal 5000131-31.2013.827.2741, tendo como réu: FÁTIMA ANTÒNIA 
RODRIGUES DA SILVA, brasileira, divorciada, CPF 565.687.381-15, e JOSÉ NUNES LIMA, brasileiro, união estável, CPF 
910.089.481- 87, residentes  em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fiquem INTIMADOS, do inteiro teor da 
sentença no evento 170 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados OLAVO 
JULIO MACEDO, em relação aos crimes previstos no art. 89, caput, da Lei n.º 8.666/93, c/c art. 29 do CP e art. 288 do CP, todos 
c/c artigo 69 do CP; ALEKSON SARAIVA ALVES, em relação aos crimes previstos no art. 299 do CP, c/c art. 29 do CP e art. 
288 do CP, todos c/c artigo 69 do CP; JOSÉ RIBAMAR DOUSA, em relação aos crimes previstos no art. 299 do CP, c/c arts. 29 
e 71 do CP (por duas vezes); JOSÉ NUNES LIMA, em relação aos crimes previstos no art. 299 do CP, c/c arts. 29 e 71 do CP 
(por duas vezes) e art. 288 do CP, todos c/c artigo 69 do CP; JOSÉ NETO PEREIRA DE AGUIAR, em relação aos crimes 
previstos no art. 299 do CP, c/c art. 29 do CP e art. 288 do CP, todos c/c artigo 69 do CP; FÁTIMA ANTÔNIA RODRIUGES DA 
SILVA, em relação aos crimes previstos no art. 299 do CP, c/c art. 29 do CP e art. 288 do CP, todos c/c artigo 69 do CP; 
 ORIOVALDO PEREIRA LIMA FILHO, em relação aos crimes previstos no art. 89 § único da Lei n.º 8.666/93, c/c art. 29 do CP, 
e art. 288 do CP, todos c/c artigo 69 do CP; e JOSÉ MAURÍCIO BISPO DOS SANTOS, em relação aos crimes previstos no art. 
89 § único da Lei n.º 8.666/93, c/c art. 29 do CP, e art. 288 do CP, todos c/c artigo 69 do CP, em razão da prescrição da 
pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do CPB, bem como em razão da abolitio criminis, com 
relação aos delito previstos no art. 89 da Lei 8.666/93, com fundamento no art. 107, III do CPB.. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e 
vinte um (16/08/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002137-
52.2020.827.2741, tendo como réu: HILÁRIO ALVES CARDOSO DA SILVA, brasileiro, sem mais informações, vitima: 
LUCILEIA PEREIRA TEIXEIRA brasileira, união estável, nascida aos 05/09/1987, filha de Maria Oliveira Teixeira e Pedro Pereira 
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Teixeira, CPF n° 050.182.891-55, residentes em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fiquem INTIMADOS, do 
inteiro teor da sentença no evento 16 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 
304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte um (16/08/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito, da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
intimação, para conhecimento de terceiros, com prazo de 10 dias, extraído do processo nº 0001712-36.2017.8.27.2739, Ação de 
2298, onde figura como parte autora MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A e requeridos Sr. JOSÉ PIRES 
DE CASTRO, LEÔNIDAS CORREIA DE CASTRO, ANTÔNIO DE OLIVEIRA e ETELVINA CORREIA DE CASTRO que por este, 
para conhecimento de terceiros, ficam devidamente intimados do inteiro teor da Sentença, proferida no ev. 105, extrato a seguir 
transcrit: "Isto posto, homologo o acordo celebrado nos eventos 88 e 89 entre as partes, resolvendo o mérito da lide, nos 
termos do artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo Civil 2015.1. Expeça-se o alvará da importância depositada 
judicialmente conforme acordado;2. Expeça-se edital, com prazo de 10 (dez) dias, para ciência de eventuais 
interessados, nos termos do artigo 34, do Decreto - Lei nº 3.365/41;3. Após, expeça-se mandado judicial para inscrição 
da servidão no registro imobiliário respectivo, devendo a parte interessada (Concessionária) arcar com os custos dos 
emolumentos do ato registral, nos termos do artigo 6.º, da Lei Estadual nº. 2.828/2014.Sem custas finais (artigo 90, § 3.°, 
CPC/15). Honorários como pactuado.Publicada e registrada eletronicamente.Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em 
julgado, arquivem-se."E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, 
e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, 
DATA 21/06/2021. Eu, Solange Maria Moura da Cunha, Servidora Judicial, o digitei. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
SEI Nº 21.0.000017383-2 
REQUERENTES: MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, LUCIANA COSTA 
AGLANTZAKIS, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, ADALGIZA 
VIANA DE SANTANA, EDIMAR DE PAULA, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, JULIANNE FREIRE MARQUES, 
MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, ANDRÉ FERNANDO 
GIGO LEME NETTO, CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS. 
REFERENTE: EDITAL Nº 227 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento 
para a 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PORTO NACIONAL – TO. 

Despacho Nº 54575 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Nos termos da Resolução TJTO nº 146, de 6 de dezembro de 2018, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos 
magistrados inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentem as justificativas que 
julgar necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da 
Justiça. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
25/08/2021, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Editais 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando o 
disposto no artigo 93, II, “b” e “e”, da Constituição Federal, na Resolução nº 106, do CNJ e nas Resoluções nº 146/2018 e 
32/2020, ambas editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, CIENTIFICA os juízes interessados acerca da 
deliberação tomada na 3ª Sessão Virtual do Conselho da Magistratura, realizada entre os dias 19 a 23 de agosto de 2021. 
Edital Nº 287 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006649-1 
REQUERENTES: OCÉLIO NOBRE DA SILVA, GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, JOÃO ALBERTO MENDES 
BEZERRA JÚNIOR e ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
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REFERENTE: Edital Nº 86 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO DE JUÍZES – ANTIGUIDADE - Juizado Especial Cível 
e Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Dianópolis 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de desconsiderar a documentação relativa ao magistrado Baldur Rocha Giovannini, haja 
vista que o mesmo não se inscreveu no Certame, homologar o pedido de desistência do magistrado Océlio Nobre da Silva 
e habilitar os magistrados João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Gisele Pereira de Assunção Veronezi e Alan Ide Ribeiro 
da Silva, considerando-os aptos à Remoção por antiguidade para preenchimento da vaga do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
E CRIMINAL DA COMARCA DE 3ª ENTRÂNCIA DE DIANÓPOLIS. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 288 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006652-1 
REQUERENTES: BALDUR ROCHA GIOVANNINI, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA e VALDEMIR BRAGA 
DE AQUINO MENDONÇA 
REFERENTE: Edital Nº 87 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO - 
MERECIMENTO - 2ª Vara Cível, Precatória, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de 3ª Entrância de Guaraí - 
TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de inabilitar os magistrados Herisberto e Silva Furtado Caldas, Keyla Suely Silva da Silva, 
Jorge Amâncio de Oliveira, Marcelo Eliseu Rostirolla e Valdemir Braga de Aquino Mendonça por não estarem aptos à remoção, 
em razão de integrarem as 1ª e 2ª entrâncias, inabilitar os magistrados Alan Ide Ribeiro da Silva, Gisele Pereira de Assunção 
Veronezi e João Alberto Mendes Bezerra Júnior por não possuírem o período mínimo de dois anos de efetivo exercício na 
entrância e habilitar o magistrado Océlio Nobre da Silva por atender plenamente os requisitos legais, o que o torna APTO 
à Remoção pelo critério de Merecimento para preenchimento da vaga da 2ª VARA CÍVEL, PRECATÓRIA, FAMÍLIA E 
SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE 3ª ENTRÂNCIA DE GUARAÍ, bem como habilitar o magistrado 
Baldur Rocha Giovannini para concorrer, tão somente, em razão de eventual desistência do magistrado melhor 
posicionado. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 289 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006660-2 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAÚJO, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, KEYLA SUELY SILVA DA SILVA e MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
REFERENTE: Edital Nº 88 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - PROMOÇÃO DE JUÍZES - ANTIGUIDADE - Vara de Recuperação 
Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína – TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de homologar o pedido de desistência dos magistrados Océlio Nobre da Silva, Rodrigo 
da Silva Perez Araújo e Marcelo Eliseu Rostirolla e habilitar o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, por atender 
plenamente os requisitos legais, o que o torna APTO à Promoção por Antiguidade para preenchimento da vaga da VARA 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE 3ª ENTRÂNCIA DE ARAGUAÍNA, bem como habilitar? os magistrados Frederico Paiva Bandeira de Souza 
e Keyla Suely Silva da Silva, integrantes da 1º Entrância, para que possam concorrer à promoção per saltum diante de 
eventual desistência do magistrado habilitado. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 290 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006675-0 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA e KEYLA SUELY 
SILVA DA SILVA  
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REFERENTE: Edital Nº 90 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO – 
MERECIMENTO - Comarca de 2ª Entrância de Xambioá – TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de habilitar o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas por atender plenamente 
os requisitos legais, o que a torna APTO à Remoção pelo critério de Merecimento para preenchimento da vaga da 
COMARCA DE 2ª ENTRÂNCIA DE XAMBIOÁ, bem como habilitar os magistrados Keyla Suely Silva da Silva e Frederico 
Paiva Bandeira de Souza para concorrerem ao presente Certame pela Promoção pelo critério de Merecimento, tão 
somente, em razão de eventual desistência do magistrado habilitado para remoção. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 293 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006676-9 
REQUERENTES: KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 
e JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 
REFERENTE: Edital Nº 91 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - PROMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO – ANTIGUIDADE - Comarca 
de 2ª Entrância de Natividade - TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de inabilitar o magistrado Frederico Paiva Bandeira de Souza por não possuir o período 
mínimo de dois anos de efetivo exercício na respectiva entrância e habilitar os magistrados Keyla Suely Silva da Silva, 
William Trigilio da Silva e Jorge Amâncio de Oliveira, considerando-os APTOS à Promoção por antiguidade para 
preenchimento da vaga da COMARCA DE 2ª ENTRÂNCIA DE NATIVIDADE. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 294 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006684-0 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JORDAN JARDIM, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA e 
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 
REFERENTE: Edital Nº 92 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI –REMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO – ANTIGUIDADE - Comarca 
de 2ª Entrância de Formoso do Araguaia - TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de inabilitar o magistrado Marcelo Rostirolla, em razão dos impedimentos para julgar os 
processos na comarca, a fim de que seja preservado o interesse da administração jurisdicional, inabilitar o magistrado Jordan 
Jardim, por ter sido removido nos últimos 12 meses e habilitar os magistrados Herisberto e Silva Furtado Caldas e Valdemir 
Braga de Aquino Mendonça, considerando-os aptos à Remoção por antiguidade para preenchimento da vaga da 
Comarca de 2ª Entrância de Formoso do Araguaia. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 295 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000006687-4 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS e FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 
REFERENTE: Edital Nº 93 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO – 
MERECIMENTO - Comarca de 2ª Entrância de Itaguatins - TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de habilitar o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas por atender plenamente 
os requisitos legais, o que a torna APTO à Remoção pelo critério de Merecimento para preenchimento da vaga da 
COMARCA DE 2ª ENTRÂNCIA DE ITAGUATINS, bem como, habilitar o magistrado Frederico Paiva Bandeira de 
Souza para concorrer ao presente Certame pela Promoção pelo critério de Merecimento, tão somente, em razão de 
eventual desistência do magistrado habilitado para remoção. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Edital Nº 296 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 

SEI Nº 21.0.000006690-4 
REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO 
REFERENTE: Edital Nº 94 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO – ANTIGUIDADE - Comarca de 
1ª Entrância de Itacajá – TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de habilitar o magistrado Rodrigo da Silva Perez Araújo, considerando-o apto à 
Remoção por antiguidade para preenchimento da vaga da COMARCA DE 1ª ENTRÂNCIA DE ITACAJÁ. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 298 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000007249-1 
REQUERENTES: MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, 
OCÉLIO NOBRE DA SILVA, GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, ADALGIZA VIANA DE SANTANA, JULIANNE 
FREIRE MARQUES, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, CIRO 
ROSA DE OLIVEIRA e ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
REFERENTE: Edital Nº 106 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO DE JUÍZES - ANTIGUIDADE - Vara Cível da Comarca 
de 3ª Entrância de Paraíso do Tocantins - TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de homologar o pedido de desistência do magistrado Océlio Nobre da Silva, inabilitar os 
magistrados Alan Ide Ribeiro da Silva e Gisele Pereira de Assunção Veronezi por não possuírem o período mínimo de dois anos 
de efetivo exercício na respectiva entrância, inabilitar o magistrado Ciro Rosa de Oliveira, haja vista que foi removido nos últimos 
12 (doze) meses e habilitar os magistrados Milton Lamenha de Siqueira, Baldur Rocha Giovannini, Maria Celma Louzeiro 
Tiago, Adalgiza Viana de Santana, Julianne Freire Marques, Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi e Cirlene Maria de Assis 
Santos Oliveira, considerando-os aptos à Remoção por antiguidade para preenchimento da vaga da VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE 3ª ENTRÂNCIA DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Edital Nº 297 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000017023-0 
REQUERENTES: KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA e RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAÚJO 
REFERENTE: Edital Nº 221 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - PROMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO – ANTIGUIDADE - 
Comarca de 2ª Entrância de Araguaçu - TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
  
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João 
Rigo, votou preliminarmente no sentido de habilitar a magistrada Keyla Suely Silva da Silva por atender plenamente os 
requisitos legais, o que a torna APTA à Promoção por antiguidade para preenchimento da vaga da COMARCA DE 2ª 
ENTRÂNCIA DE ARAGUAÇÚ e habilitar os magistrados Frederico Paiva Bandeira de Souza e Rodrigo da Silva Perez 
Araújo para concorrer ao presente Certame pela Remoção pelo critério de Merecimento, tão somente, em razão de 
eventual desistência da magistrada mais bem posicionada. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
24/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Decisão Nº 3386, de 24 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de 
instrutor para ministrar o curso ACESSIBILIDADE NO SEI, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Tocantins, 
modalidade Ead, no 1º de setembro de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3866020) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3861239), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3866023), com vistas à contratação direta do instrutor Clairton Thomazi, para ministrar 
o curso em referência, modalidade EaD, a ser realizado no dia 1º de setembro de 2021, no valor total de R$ 660,00 (seiscentos 
e sessenta reais), consoante Proposta acostada ao evento 3835174. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada aludida. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000020351-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de Instrutora - Sofia Orberg Temer 
 

 

 

Decisão Nº 3446, de 24 de agosto de 2021 
 Trata-se de Projeto Básico 220 (evento 3869625), da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, que tem como objetivo a 
contratação da instrutora Dra. Sofia Orberg Temer, para ministrar o Módulo VIII - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) - NOS TRIBUNAIS, do curso 
"Precedentes Judiciais: Teoria e Prática", para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Tocantins, que será realizado 
na modalidade EAD, no dia 30 de setembro de 2021, com carga horário de 5 horas/aula, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais). 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral 
(evento 3871970) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3869639), nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 
13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pelo Senhor Diretor-Geral no 
evento 3872268, 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 instrutora, a professora Sofia Orberg 
Temer, portadora do CPF 068.844.129-76, para ministrar o Módulo VIII - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 
REPETITIVAS (IRDR) E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) - NOS TRIBUNAIS, do curso "Precedentes 
Judiciais: Teoria e Prática", para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Tocantins, que será realizado na modalidade 
EAD, no dia 30 de setembro de 2021, com carga horário de 5 horas/aula, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), conforme Projeto Básico 220 (evento 3869625), e orientação da Diretoria Financeira, SEI 19.0.000005001-9. 
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 

 

PROCESSO 21.0.000020352-9 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3451, de 24 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de instrutor 
para ministrar o curso Precedentes Judiciais: Teoria e Prática, para servidores e magistrados do Poder Judiciário 
Tocantinense, na modalidade EaD. no período de 30 de agosto a 19 de outubro de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3872011) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 3869715), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3873061), visando à 
contratação da instrutora Paula Pessoa Pereira para realização do curso em referência, pelo valor total de R$ 9.000,00 (nove 
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mil reais), conforme proposta sob o evento 3863977, ao tempo em que aprova a Minuta Contratual, acostada ao 
evento 3870103. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 3870103); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000020477-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 3460, de 25 de agosto de 2021 
Trata-se do encaminhamento de Projeto Básico pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com visas à 
realização do Módulo IV - ACESSIBILIDADE NO EPROC, do curso Acessibilidades e Inclusão no Judiciário 
Tocantinense, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que ocorrerá no dia 15 de setembro de 2021, 
com 3 (três) horas/aula, na modalidade EAD. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3873320) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 3872997), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3873433), visando à 
contratação da empresa INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING, EDUCAÇÃO EIRELI, para a realização do módulo em 
referência, por intermédio do instrutor Joelson Dias, pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Proposta sob o 
evento 3869043. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, que substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto 
Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à empresa aludida e demais providências de mister. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000020112-7 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3456, de 25 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de 
instrutor para ministrar o Módulo III - GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES: JURISDIÇÃO E GESTÃO -  do curso 
de Precedentes Judiciais: Teoria e Prática, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, no dia 13 de 
setembro de 2021, na modalidade EaD. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3873527) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3870603), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3873528), com vistas à contratação direta do instrutor Marcelo Ornellas Marchiori, para 
ministrar o Módulo III - GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES: JURISDIÇÃO E GESTÃO do curso de Precedentes Judiciais: 
Teoria e Prática, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, modalidade EaD, a ser realizado no dia 13 de 
setembro de 2021, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), consoante 
Proposta acostada ao evento 3859070. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada aludida. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
Portaria Nº 2034, de 25 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1500/2021, de 18 de junho de 2021, que instituiu, no âmbito do 1º grau do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000014908-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual, no 
âmbito do 1º grau do Poder Judiciário do Tocantins: 
I – Juíza Flávia Afini Bovo, indicada pelo Tribunal Pleno, que presidirá a Comissão; 
II- Juiz José Eustáqui de Melo Júnior, magistrado indicado pela ASMETO; 
III- Juiz Fábio Gonzaga, magistrado eleito em votação direta entre os magistrados; 
IV- Juiz Adhemar Chúfalo Filho, representante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão; 
V- Roney de Lima Benicchio, servidor indicado pela Diretoria do Foro da Capital; 
VI- Janivaldo Ribeiro Nunes, servidor indicado pelo SINSJUSTO; 
VII- Luana Gonçalves Rodrigues, servidora indicada pelo SINDOJUS/TO; 
VIII- Waldimeire Apinagé, servidora eleita em votação direta entre os servidores efetivos lotados em comarcas do interior; 
IX- Márcia Mesquita Vieira, representante da Comissão Gestora de Políticas de Equidade de Gênero; 
X- Irenide Alves Coimbra Pereira, colaboradora terceirizada que presta serviço na Comarca de Palmas; 
XI- Izabella Milhomem Kram, estagiária lotada na Comarca de Palmas. 
Parágrafo único. Em suas ausências e impedimentos de qualquer natureza, o presidente da Comissão será substituído pelos 
demais magistrados que a compõem, na ordem de designação. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 

Termos de homologação 

PROCESSO 20.0.000023787-7 

INTERESSADO SADIST, DIADM 

ASSUNTO Aquisição de bandeiras para suprir a necessidade do Poder Judiciário 

Termo de Homologação Nº 56, de 24 de agosto de 2021 
Trata-se os presentes autos de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, o qual tem por objeto registrar preços, por 
meio de Sistema de Registro de Preços, visando a aquisição de bandeiras, para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
Tocantinense, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 210 SADIST, presente no evento 3731456. 
A aquisição pleiteada está prevista no item 88 do Plano de Contratações 2021, SEI 20.0.000022597-6, evento 3697284. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico 56/2021, o qual teve a publicidade comprovada nos 
eventos 3824090, 3829887, 3830104 e 3832144?. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, bem como a classificação orçamentária (evento 3753888), e o 
Parecer da ASJUADMDG (evento 3870429), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3870929), ao 
tempo em que HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - SRP, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor 
e Termo de Adjudicação, presentes nos eventos 3865447, 3865436 e 3865441, respectivamente, no qual sagraram-
se vencedoras as empresas: FÁBRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E 
ACESSÓRIOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ 04.884.221/0001-20, para os ITENS 1 e 2, conforme evento (evento 3860008), pelo 
valor de R$ 24.450,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) e a D T S CONFECCOES E COMERCIO EIRELI ME, 
inscrita sob o CNPJ 20.625.546/0001-45, para  os ITENS 3, 4, 5, 6 e 7, conforme evento (evento 3859972), pelo valor de R$ 
16.110,00 (dezesseis mil cento e dez reais), no montante total de R$ 40.560,00 (quarenta mil quinhentos e sessenta reais), 
visando a aquisição de bandeiras, para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense, conforme demanda e 
disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas 
no Termo de Referência 210 SADIST, presente no evento 3731456. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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Concomitantemente, à DIADM/DMAT/SADIST para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 2018/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/GABCPLAN/CPLAN/DIVCOR, de 24 de agosto de 2021. 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Araguaína/TO à distância, por meio de 
videoconferência e trabalho remoto, diante das medidas de enfrentamento do vírus COVID-19. 
  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso VII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, que dispôs sobre as 
correições gerais ordinárias previstas para o ano de 2021, conforme o constante no processo SEI nº 20.0.000027132-3; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 91, de 15 de março de 2021, do CNJ, que orienta aos tribunais e magistrados a adoção 
de medidas preventivas adicionais à propagação da infecção pelo novo Coronavírus e suas variantes – Covid-19 – no âmbito dos 
sistemas de justiça penal e socioeducativo; 
CONSIDERANDO a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
percentual de 60% (sessenta por cento) dos usuários internos, conforme o estabelecido na Portaria Conjunta nº 22, de 29 de 
julho de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça por meio virtual, inclusive com 
possibilidade das reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o previsto no art. 9º da Portaria 
Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, na Subseção II do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; e no inciso VII do art. 5º da 
Resolução nº 8, de 25 de março de 2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar que os trabalhos correcionais nas unidades judiciais e administrativas, estabelecimentos prisionais, unidades 
socioeducativas  e entidades de acolhimento da COMARCA DE ARAGUAÍNA sejam realizados remotamente, por 
videoconferência, no período de 22 de setembro de 2021 a 1º de outubro de 2021, com solenidade de abertura, por 
videoconferência, a ser realizada no dia 21 de setembro de 2021, às 14 horas, com transmissão pelo canal oficial do Tribunal 
de Justiça do Tocantins no Youtube. 
Art. 2º. O cronograma das atividades de correição será informado às unidades correcionadas por meio de expediente próprio, no 
qual constarão os horários de realização das videoconferências, assim como a indicação dos magistrados e servidores que 
devem acompanhar as reuniões. 
Art. 3º. Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da 
Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe e coordenados pela Juíza Auxiliar da Corregedoria,  Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi. 
Art. 4º. As atividades correcionais nas unidades judiciais e administrativas, estabelecimentos prisionais, unidades 
socioeducativas e entidades de acolhimento serão acompanhadas e executadas pela equipe de correição composta pelos 
seguintes servidores: Célia Regina Cirqueira Barros, Fernanda Pontes Alcântara, Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz, Leidjane 
Fortunato da Silva Borges, Lilian Carvalho Lopes, Maristela Alves Rezende, Michele de Souza Costa Romero, Rogério Liria 
Bertini e Vânia Ferreira da Silva Rocha. 
Art. 5º. Os servidores da equipe de correição mencionados no art. 4º ficam desde logo autorizados a solicitar informações das 
unidades setoriais do Tribunal de Justiça e das unidades correcionadas com vistas à instrução dos processos de correição. 
Art. 6º. Eventuais sugestões, elogios ou reclamações poderão ser apresentados, preferencialmente, por meio de formulário 
eletrônico, disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça, ou ainda pelo e-mail divcorcgjus@tjto.jus.br. 
Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos dos regramentos afetos às Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1382/2021, de 24 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 2021/96308 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Deusirene Batista da Silva Lira, Matrícula 360733, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 24/08/2021 a 24/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0007438-51.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1383/2021, de 24 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 2021/96385 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ruthcléa Pereira Moreira, Matrícula 357819, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 30/08/2021 a 30/08/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0003882-
84.2020.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1384/2021, de 24 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 2021/96381 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 30/08/2021 a 30/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001207-93.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1385/2021, de 24 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 2021/96267 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, no período de 23/08/2021 a 
27/08/2021, com a finalidade de Levantamento técnico para instalação de Porta Giratória Detectora de Metais - PGDM, 
redefinição de layouts de locais de instalação, bem como analisar a infraestrutura a ser modificada e adaptada para instalação 
das PGDM, conforme previsto no SEI nº 21.0.000015670-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1386/2021, de 24 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 2021/96332 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 24/08/2021 a 
24/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do Fórum da Comarca de Paraíso, conforme SEI 
19.0.000007413-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no 
período de 24/08/2021 a 24/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do Fórum da Comarca 
de Paraíso, conforme SEI 19.0.000007413-9.  

Art. 3º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 24/08/2021 a 
24/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do Fórum da Comarca de Paraíso, conforme SEI 
19.0.000007413-9.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1387/2021, de 24 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 2021/96171 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 753,14, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 23/08/2021 a 
27/08/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial preventiva nas Comarcas de Alvorada e Figueirópolis, conforme SEI 
21.0.000000061-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1388/2021, de 24 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 2021/96312 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, Técnico Judiciário, Matrícula 158148, o valor de R$ 
253,22, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2021/95757, no período de 21/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de atender a solicitação do requisitante da 
viagem ( SERTEL ) protocolo 2021/96143.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1389/2021, de 24 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 2021/96265 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Thiago Gomes Sertão Vieira, CONTADOR-DISTRIBUIDOR, Matrícula 352628, o valor de 
R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
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386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de apoio humano para auxiliar no cadastramento de bens 
apreendidos da Vara Criminal da Comarca de Paraíso no sistema gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme SEI 
21.0.000020446-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E 
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo 
valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de apoio 
humano para auxiliar no cadastramento de bens apreendidos da Vara Criminal da Comarca de Paraíso no sistema gerido pelo 
Conselho Nacional de Justiça, conforme SEI 21.0.000020446-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2027/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Instrução Normativa Nº 7 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000003824-2, resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Contrato 198/2019, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa COCENO Construtora Centro Norte LTDA. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Zailon Labre Batista Miranda, matrícula: 358520 - Engenheiro Civil; 
II - Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula: 353552 - Arquiteta e Urbanista; 
III - Sebastiao de Oliveira Camilo, matrícula: 360511 - Engenheiro Eletricista; 
IV - Lindomar José da Cunha, matrícula: 352230 - Serviço de Manutenção Predial; 
V - Raimundo Nonato da Rocha Pereira, matrícula: 240759 - DTINF; 
VI - Luana Morais Rodrigues Montoza Afonso, matrícula: 352412 - Diretoria do Foro Comarca de Paraíso do Tocantins. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2030/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000019409-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Juarez Lopes Marinho, matrícula: 353163, Ruto Cesar Moreira Costa, matrícula: 199325 e 
Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2029/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000019780-4; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
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Art. 1º Designar os servidores Luciano dos Santos Ramiro, matrícula: 352178, Robson Andrade Venceslau, matrícula: 352785 e 
Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula: 352416; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2031/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000019531-3; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Luciano dos Santos Ramiro, matrícula: 352178, Robson Andrade Venceslau, matrícula: 352785 e 
Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula: 352416; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000017494-4 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02064 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: Murilo de Marco 
CNPJ: 22.532.470/0001-39                 
OBJETO: Empenho destinado a custeio e participação das profissionais de fisioterapia no curso de Formação em Reabilitação 
Avançada da Coluna Lombar, Ciência Aliada à Prática, previsto para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2021 – 
módulo 1 e nos dias 04 e 05 de dezembro de 2021 – módulo 2, na cidade de Juiz de Fora – MG. 
VALOR TOTAL: R$ 4.491,00 (Quatro mil quatrocentos e noventa e um reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 19 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000018125-8 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02101. 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: Comercial Machado EIRELI 
CNPJ: 25.862.137/0001-86 
OBJETO: Empenho destinado a aquisição de lixeiras para coleta seletiva (7 unidades), para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.109,00 (Quatro mil cento e nove reais). 
Unidade Gestora: 050100-TJTO. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2205. 
Natureza de Despesa: 33.90.30 Subitem: 22 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 23 de agosto de 2021. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5030 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 53 

 

 
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000019285-3 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02777 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Daniela Leal Alves 
CNPJ: 31.281.015/0001-07 
OBJETO: Empenho destinado a hospedagem para os jurados, oficiais de justiça e policiais presentes na Sessão do Júri. 
VALOR TOTAL: R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.39 – Subitem: 80 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 17 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000018111-8 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02992 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Unicarh Apoio Administrativo EIRELI 
CNPJ: 37.279.614/0001-64                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o módulo 3: Política Pública, Intersetorialidade e o 
Sistema de Garantia de Direitos do Curso Violência contra Crianças e Adolescentes – Turma II, para servidores e magistrados do 
Poder Judiciário Tocantinense; conselheiros do Estado do Tocantins em atuação; servidores do Sistema de Garantias de Direitos 
(Delegacias da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Defensoria Pública e Instituto Médico Legal), na modalidade Ead, 
no período de 7 a 16 de setembro de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000019630-1 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02991 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Intelligent Business Consulting Ltda 
CNPJ: 05.814.289/0001-04                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o curso Prevenção de Conflitos e Gestão de 
Precedentes nos Centros de Inteligência, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Tocantins, no período de 24 de 
agosto de 2021 - Módulo I, dia 31 de agosto de 2021 - Módulo II e dia 9 de setembro de 2021 - Módulo III, em Ead. 
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 24 de agosto de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 21.0.000016185-0 
CONTRATO Nº. 182/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: BEH Soluções - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
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O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 9.1, da Cláusula Nona do Contrato nº 182/2021, firmado com a 
empresa BEH Soluções - Ltda, conforme Informação nº 27807/2021- DIVPODG, evento 3865228 e Detalhamento Dotação nº 
2021DD00433, evento 3866558, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
consignada: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 21.0.000006403-0 
CONTRATO Nº. 193/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Claro S.A 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 9.1, da Cláusula Nona do Contrato nº 193/2021, firmado com a 
empresa Claro S.A, conforme Informação nº 27067/2021- DIVPODG, evento 3853886 o qual passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
"CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão  por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
consignada: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 18.0.000035012-1 
CONTRATO Nº. 74/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes – Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 9.1, da Cláusula Nona do Contrato nº 74/2020, firmado com a 
empresa Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes - Ltda, conforme Informação nº 27063/2021- DIVPODG, evento 
3859986 o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão  por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
consignada: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou  
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 18.0.000035012-1 
CONTRATO Nº. 73/2020 
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CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Montana Assessoria Empresarial - EIRELI 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 9.1, da Cláusula Nona do Contrato nº 73/2020 evento 3140060, 
firmado com a empresa Montana Assessoria Empresarial - EIRELI, conforme Informação nº 27005/2021- DIVPODG, evento 
3859646, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
consignada: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 / 33.90.93 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou  
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 / 33.90.93 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000032778-9 
CONTRATO Nº. 204/2019 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fênix Assessoria & Gestão Empresarial - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 9.1, da Cláusula Nona do Contrato nº 73/2020 evento 3140060, 
firmado com a empresa Montana Assessoria Empresarial - EIRELI, conforme Informação nº 27005/2021- DIVPODG, evento 
3859646, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
consignada: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0100  
e/ou  
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
 DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 93/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 
PROCESSO 21.0.000004418-8 
CONTRATO Nº 216/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 41.194,92 (quarenta e um mil cento e noventa e quatro 
reais e noventa e dois centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos/equipamentos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
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NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 79/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2021 
PROCESSO 21.0.000001008-9 
CONTRATO Nº 211/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Luda Pneus Ltda - EPP 
OBJETO: Aquisição de pneus novos para atender as demandas de manutenção dos veículos do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 29.986,00 (vinte e nove mil novecentos e oitenta e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos pneus. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2277 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 23/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021 
PROCESSO 21.0.000016203-2 
CONTRATO Nº 213/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 892.060,00 (oitocentos e noventa e dois mil e sessenta 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O Presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2019 
PROCESSO 19.0.000015857-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gente Seguradora S.A 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O acréscimo do percentual aproximado de 0,32% sobre o valor inicial do Contrato nº. 101/2019, 
corresponde à quantia de R$ 267,13 (duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos), para inclusão de serviços de seguro a 
3 (três), veículos RANGER, Storm 3.2 Diesel 4x4 AT, conforme Memorando nº 1813/2021, evento 3851747 e Proposta de 
Endosso de Inclusão 01.31.97203.0.3, evento 3852102, apresentada pela CONTRATADA. 
O valor global do Contrato nº 101/2020, após o acréscimo, passará de R$ 102.443,25 (cento e dois mil, quatrocentos e quarenta 
e três reais e vinte e cinco centavos), para R$ 102.710,38 (cento e dois mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4276 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
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DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 

Extratos de convênios 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 15/2021 
PROCESSO 21.0.000019989-0 
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONCEDENTE: Município de Porto Alegre do Tocantins. 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a disponibilização de servidores efetivos pelo CONCEDENTE para atuarem na 
Central de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis, visando à promoção de maior eficiência e celeridade aos feitos 
executivos fiscais, seus apensos e incidentes já ajuizados, bem assim àqueles que vierem a ser aforados na vigência desta 
cooperação. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 13/2021 
PROCESSO 21.0.000004379-3 
CONVENIADOS: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Associação Nacional de Desembargadores - Andes. 
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto possibilitar descontos referentes às mensalidades dos desembargadores 
associados, por meio de consignação em folha de pagamento e repasse em favor da ANDES. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021.                                    
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 351/2021  
PROCESSO 21.0.000020496-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vanderléia Damasceno Rosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as 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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 356/2021  
PROCESSO 21.0.000018899-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rutileia Carneiro Alves 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as 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: 24 de agosto de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 358/2021  
PROCESSO 21.0.000020791-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Raquel Santana Cardoso 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, 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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 354/2021  
PROCESSO 21.0.000020425-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sara Morais da Silva  
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as 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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 353/2021  
PROCESSO 21.0.000020480-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Thâmbata Wânya Santos Farias Pontes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as 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 Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 357/2021  
PROCESSO 21.0.000020387-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rosiane Oliveira da Silva Moura 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Natividade e Cidade de Natividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 345/2021  
PROCESSO 21.0.000020757-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Joana de Araújo Dias 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 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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 352/2021  
PROCESSO 21.0.000020493-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Deusilene da Silva Nascimento Marques 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as 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: 24 de agosto de 2021 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 349/2021  
PROCESSO 21.0.000020560-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vanessa Géssica de Oliveira Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Rio da Conceição. 
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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 350/2021  
PROCESSO 21.0.000020554-8 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula Alves de Lima 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as 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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 346/2021  
PROCESSO 21.0.000020740-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Andreia Bispo Nascimento 
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 Guaraí e Cidade de Guaraí. 
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: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 355/2021  
PROCESSO 21.0.000020421-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mariana Rodrigues Martinez 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 359/2021  
PROCESSO 21.0.000020842-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Erika Rodrigues Lustosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as 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 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 360/2021  
PROCESSO 21.0.000020485-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Márcio Nobre Lima do Nascimento 
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 Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 362/2021  
PROCESSO 21.0.000020859-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Renildes Santos de Jesus 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 363/2021  
PROCESSO 21.0.000020863-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Romilda Macedo de Oliveira Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Tocantinópolis. 
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: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 398/2016 
PROCESSO 16.0.000021582-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Wisneily Rezende Xemendes 
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OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Wisneily Rezende Xemendes da prestação de 
serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e cidade de Colinas 
do Tocantins por descumprimento das obrigações constantes no Termo de Credenciamento epigrafado, com fulcro no item 15.1, 
II e IV do Edital de Credenciamento nº 1/2016, com aplicação da Sanção Administrativa de Suspensão temporária do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
conforme item 14.1, “e” do Edital de Credenciamento nº 1/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1127/2021, de 25 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, matrícula nº 174152, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 16 a 26/08/2021, a partir de 16/08/2021 até 26/08/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 18 a 28/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 543/2021, de 25 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da 
Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora EDILEUSA SILVA DE SOUSA, matrícula nº 223758, ocupante do cargo de CHEFE 
DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 
01/06/2021 a 30/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96333; 
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 

109165 WALDIRENE MARINHO APINAGE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/06/2021 à 30/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1128/2021, de 25 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 ROSILEIDE GASPIO FREIRE, matrícula nº 122668, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 25/08 a 13/09/2021, a partir de 25/08/2021 até 13/09/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 20/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
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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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