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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
CONVOCAÇÃO PARA A 18ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021 
  
 Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 18ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 19/10/2021 às 00h e com término no dia 25/10/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 19/10/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 20 de setembro de 2021. 
  
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

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

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  34/2021 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 13/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 34ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara 
Criminal  deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de 
março de 2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 28/09/2021 e, com término no dia 
06/09/2021, a partir das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da 
Resolução nº 7, ficam os senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em 
até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de julgamento presencial ou 
nos termos da Resolução nº 13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes 
e interessados; II - A sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de 
plataforma eletrônica disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade 
postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o 
hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como 
acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas 
sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e 
apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a 
sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo 
será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o representante processual ou interessados com capacidade 
postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da Resolução 13/2020, serão notificados com 
encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 06/10/2021 
1 Habeas Corpus Criminal N° 0010607-64.2021.8.27.2700/TO 
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ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : RONICLEITON ALVES FELIPE. 
ADVOGADO                       : MARIA DE FATIMA M.ALBUQUERQUE CAMARANO (OAB TO00195B). 
IMPETRADO                      : Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 2 Habeas Corpus Criminal N° 0011257-14.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : MAICON BANDEIRA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 3 Habeas Corpus Criminal N° 0010340-92.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
PACIENTE                         : JOSE ROBERTO MARTINS DA SILVA. 
ADVOGADO                       : RÔMULO RIBEIRO PINHEIRO (OAB TO006727). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Cristalândia 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU  
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 4 Habeas Corpus Criminal N° 0010875-21.2021.8.27.2700-TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : CELSO RIBEIRO DE PAULA. 
ADVOGADO                       : MARX SUEL LUZ BARBOSA DE MACEDA (OAB TO004439). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            :RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
 5 Habeas Corpus Criminal N° 0010890-87.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTES                       : ADENIR LOPES TEIXEIRA,ANDERSON ALAN VIEIRA DE SOUZA, 
                                            NICOLLAS GABRIEL RODRIGUES RAMOS. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ    
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 6 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MS N° 0010245-62.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE                  : MARIA DA CONCEIÇAO BRAGA. 
ADVOGADOS                     : ATHOS WRANGLLER BRAGA AMÉRICO (OAB TO007468), 
                                             ROMULO MARINHO MACIEL DA SILVA (OAB TO005622). 
EMBARGADO                    :DECISÃO EVENTO2. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
 7 Agravo de Execução Penal N° 0011118-62.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
AGRAVANTE                     : MARCOS PAULO LIMA DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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8 Habeas Corpus Criminal N° 0010958-37.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOSE EUDEANO SILVA DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Itaguatins. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIOI PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCOS LUCIANO BIGNOTI   
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 9 Apelação Criminal  N° 0014488-02.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 10 Apelação Criminal  N° 0004974-88.2020.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR, 
APELANTE/APELADO       : WALASSE DE ARAÚJO SOUSA, 
                                           CARLOS JERMANDO ALVES RODRIGUES. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 11 Habeas Corpus Criminal N° 0016122-17.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JHONATAN DOS SANTOS DO CARMO. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Palmas. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIOI PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR     
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 12 Habeas Corpus Criminal N° 0004810-10.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : SUZYANE LEAO DE SOUZA. 
ADVOGADO                       : LEANDRO SILVA SANTOS (OAB BA059661). 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA  
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 13 Habeas Corpus Criminal N° 0010565-15.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA. 
ADVOGADO                       : FLÁVIO MÁRCIO FERREIRA CAVALCANTE (OAB GO023375). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA   
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 14 Habeas Corpus Criminal N° 0010121-79.2021.8.27.2700/TO 

ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : MAICON SOUZA DO LIVRAMENTO. 
ADVOGADO                       : WELDER DE ASSIS MIRANDA (OAB GO028384). 
IMPETRADO                      VERA NILVA ÁLVARES ROCHA  
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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 15 Habeas Corpus Criminal N° 0009647-11.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM:                            TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : LUCAS ANTONIO DIAS CARNEIRO. 
ADVOGADO                       : TRACY ANNE DUARTE LEITE (OAB TO006924). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Itaguatins 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            :JOÃO RODRIGUES FILHO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Apelação Criminal  N° 0005333-60.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                           : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                     : MARCOS ANTONIO NEVES. 
ADVOGADOS                 : ERCILIO BEZERRA DE CASTRO FILHO (OAB TO000069), 
                                         JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS (OAB TO001634), 
                                         MATEUS BEZERRA DE CASTRO (OAB TO006500), 
                                         DANILO BEZERRA DE CASTRO (OAB TO004781). 
APELADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR              : DIEGO NARDO. 
RELATOR                       : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                   : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Habeas Corpus Criminal N° 0010177-15.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : EDILEUZA SILVA DE SOUZA. 
ADVOGADO                       : WELDER DE ASSIS MIRANDA (OAB GO028384). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Gurupi. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Agravo de Execução Penal N° 0008666-79.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : 4ª Vara Criminal de Palmas de Palmas. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
AGRAVADO                       : GRECYA LEITE OLIVEIRA. 
ADVOGADO                       : FABRICIO ALVES RODRIGUES (OAB TO005350). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Apelação Criminal  N° 0000519-87.2019.8.27.2715/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
APELANTE                        : BRUNO ALVES DE SOUZA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Habeas Corpus Criminal N° 0006094-53.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : BRUNO TEIXEIRA DA CUNHA. 
ADVOGADO                       : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA (OAB DF015068). 
IMPETRADO                      : Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCOS LUCIANO BIGNOTI  
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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21 Apelação Criminal  N° 0009601-38.2020.8.27.2706- SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
APELANTE/APELADO       : C. H. G. DA S. 
ADVOGADOS                     : WANTUIL LUIZ CANDIDO HOLZ (OAB TO09117B), 
                                            KARLA BEATRIZ HORTOLANI RODRIGUES HASHIMOTO (OAB TO06052A). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Apelação Criminal  N° 0007641-69.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : VALTEMIR COELHO MARANHAO. 
ADVOGADO                       : ÉDILA SOUSA MILHOMEM MARTINS (OAB TO004485). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA      : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Apelação Criminal  N° 5000911-51.2006.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : ANTONIO LIMA DE CASTRO NETO. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Apelação Criminal  N° 0028013-45.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MATEUS MASCARENHAS MONTEIRO. 
ADVOGADO                       : MARCOS ROBERTO MOURA DE SOUZA (OAB TO007882). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 Apelação Criminal  N° 0006893-20.2017.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : DANIEL VITORIO DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 Apelação Criminal  N° 0006489-47.2019.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : KEVEN FERREIRA DE MORAIS. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES, 
PROCURADOR                  : DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Apelação Criminal  N° 0001173-54.2018.8.27.2733/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
APELADO                          : ANNA MARIA AMORIM. 
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ADVOGADOS                     : LUIZ CLÁUDIO GONÇALVES BENÍCIO (OAB TO006775), 
                                            CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO (OAB TO000906). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Recurso em Sentido Estrito  N° 0010797-27.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
RECORRENTE                   : LUIZ CARLOS EVANGELISTA COSTA. 
ADVOGADO                       : MILSON FERREIRA DA COSTA (OAB MA012346). 
RECORRIDO                      : JOSÉ DOMINGOS DO CARMO. 
ADVOGADO                       : FABRICIO ALVES DE SOUSA (OAB MA014514). 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 Habeas Corpus Criminal N° 0010286-29.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : RENAM GOMES DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : BENACY NASCIMENTO AZEVEDO (OAB TO008562). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito de Arapoema. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO  PÚBLICO 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 Apelação Criminal  N° 0007276-66.2015.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
APELADO                          : JOÃO PEDRO ARAÚJO DE CARVALHO. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 Agravo de Execução Penal N° 0011184-42.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
AGRAVADO                       : JOSÉ RIBAMAR MARTINS VIEIRA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

  
32 Apelação Criminal  N° 0003328-34.2020.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : WALDEMILSON FERREIRA GANDA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 

COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 33 Recurso em Sentido Estrito  N° 0010803-34.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
RECORRENTE                   : ARGEMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
34 Agravo de Execução Penal N° 0010202-28.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : IRATAM HEITOR DE QUEIROZ. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
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AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
35 Apelação Criminal  N° 0003014-41.2018.8.27.2715-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA. 
APELANTE                        : V. M. R. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES, 
PROCURADOR                  : DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
36 Apelação Criminal  N° 0008859-41.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
APELADO                          : FABRÍCIO RIBEIRO DE SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
37 Apelação Criminal  N° 0003806-66.2021.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : MICHAEL MIRANDA FEITOZA. 
DEF.PÚBLICO                    : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) NILSON ANTONIO DE SOUZA FILHO, 
CNPJ: 08.094.608/0001-34, na pessoa de seu representante legal e sócio solidário: NILSON ANTONIO DE SOUZA FILHO, 
CPF: 636.120.381-68, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 
5000158-60.2011.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 
dívida no valor de R$ 64.045,43 (sessenta e quatro mil quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescidos de juros, 
multa de mora e encargos indicados na certidão da Dívida Ativa nº 173/2010, bem como as custas processuais e honorários 
advocatícios fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens a penhora, sob pena de não o fazendo 
ser lhe penhorados bens suficientes ao adimplemento da dívida. Em tempo, fica Vossa Senhoria informada acerca da 
possibilidade de quitação do débito de forma parcelada, a ser realizado administrativamente a critério da Fazenda Pública 
exequente. Sendo, nesse caso, obrigatória a apresentação perante este Juízo, do comprovante de recolhimento das custas 
judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados, para fins de extinção ou suspensão da presente execução. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da 
lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o digitei. Dianópolis, 20 de setembro de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIA 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) MIDAS RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 
253.756.871-00, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 5000130-
34.2007.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida no 
valor de R$ 7.627,18 (sete mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), acrescidos de juros, multa de mora e encargos 
indicados na certidão da Dívida Ativa nº A-2794/07, bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 
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da dívida, ou, garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, sob pena de não o fazendo ser lhe penhorados bens 
suficientes ao adimplemento da dívida. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o 
digitei. Dianópolis, 20 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) GILSON RIBEIRO DOS SANTOS, CPF nº 
096.387.681-34, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 5000130-
34.2007.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida no 
valor de R$ 7.627,18 (sete mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), acrescidos de juros, multa de mora e encargos 
indicados na certidão da Dívida Ativa nº A-2794/07, bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 
da dívida, ou, garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, sob pena de não o fazendo ser lhe penhorados bens 
suficientes ao adimplemento da dívida. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o 
digitei. Dianópolis, 20 de setembro de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) VERA LÚCIA ALVES - ME na pessoa de 
seu representante legal VERA LÚCIA ALVES, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução 
Fiscal - autos nº 5000061-94.2010.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar a dívida no valor de R$ 1.909,72 (um mil, novecentos e nove reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros, 
multa de mora e encargos indicados na certidão da Dívida Ativa, bem como as custas processuais e honorários advocatícios 
fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens a penhora, sob pena de não o fazendo ser lhe 
penhorados bens suficientes para garantia da dívida. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico 
Judiciário, o digitei. Dianópolis, 31 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) COOPERATIVA DE ALGODÃO 
BRASILEIRO - COOPCOTTO, CNPJ Nº 08.715.135/0001-45, na pessoa de seu Representante Legal WALTAIR PORTO 
RIBEIRO, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 5000180-
55.2010.8.27.2716, que lhe movem a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida no 
valor de R$ 16.746,74  (dezesseis mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de juros, 
multa de mora e encargos indicados nas certidões da Dívida Ativa anexas, bem como as custas processuais e honorários 
advocatícios fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens a penhora, sob pena de não o fazendo 
ser lhe penhorados bens suficientes ao adimplemento da dívida. Em tempo, fica Vossa Senhoria informada acerca da 
possibilidade de quitação do débito de forma parcelada, a ser realizado administrativamente a critério da Fazenda Pública 
exequente. Sendo, nesse caso, obrigatória a comunicação a este Juízo acerca da quitação ou do parcelamento, bem como 
comprovação de recolhimento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados, para fins de extinção ou suspensão 
da presente execução. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o 
presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, o digitei. Dianópolis, 20 
de setembro de 2021. 

ARAGUAINA 
2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Inventário, processo n° 0002905-25.2016.8.27.2706, requerido por JOSÉ FRANCISCO 
MONTEIRO LOPES, em face de RAIMUNDO LOPES, sendo o presente para intimar o autor, na pessoa de sua genitora, Sra. 
MARIA DO ROSARIO MONTEIRO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, CI/RG n.229.458 SSP/TO, CPF/MF n.791.003.501-
25, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu advogado/defensor, 
informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 de 
setembro de 2021. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, chefe de secretaria, que o digitei e subscrevi. 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0008991-
07.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA ADRIANA CARDOSO DA COSTA, brasileira, solteira, cabelereira, portadora do 
Registro Geral nº 660.027, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 001.341.881-52, residente na Rua João de 
Sousa Lima, nº 248, Setor Centro, Santa Fé do Araguaia/TO, CEP 77848-000, em face de SAMUEL CARDOSO CANDIDO, 
brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral nº. 993.387, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n°. 
029.307.191-84, residente no mesmo endereço acima indicado, diagnosticado com Transtornos globais não especificados do 
desenvolvimento (CID 10 F84.9). Pela Juíza, no evento 68, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante 
o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de SAMUEL CARDOSO CANDIDO, declarando-
o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua genitora MARIA 
ADRIANA CARDOSO DA COSTA.Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de 
qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser 
recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da 
idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais 
exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o 
trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou 
expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, no dia 20 de setembro 2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. 
EDITAL Nº 3614063, 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 5000216-11.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de EDISON FERREIRA CAMPOS e EDISON FERREIRA CAMPOS, CNPJ/CPF nº 374.391.541-34 e 
03.444.932/0001-11, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 76. dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida 
exequenda no cadastro de proteção de créditos; Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis dos executados via Central 
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, 
acompanhando diariamente se houve resposta; Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e 
cientificar o exequente; Proceda com a busca de bens em nome dos executados nos sistema SREI; Intimem-se as partes da 
presente decisão; Mantenham-se os autos suspensos conforme determinado no evento 68; Cumpridas as determinações acima, 
volvam os autos para análise do pedido de penhora on-line do evento 74. Intime-se, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 15 dias do mês de setembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 3625550, 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 5000079-19.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de JANILSON FRANCELINO DE MOURA e J F DE MOURA, CNPJ/CPF nº 381.838.384-72 e 
03.723.480/0001-07, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: Intimem-se as partes da presente decisão; Promova por intermédio 
sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seu sócio representante junto ao SERASA; Sem prejuízo, 
DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que proceda com a consulta pela existência de eventuais bens 
registrados em nome da empresa executada e seu(s) sócio(s), através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD; Juntado aos autos o 
resultado da pesquisa, dê vista ao exequente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês 
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de setembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3625939, 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): JACY GUANAES BITTENCOURT - CPF n°: 139.537.451-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007617-82.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.351,91 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), representada pela 
CDA n° 20200042538, datada de 25/08/2020, 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: "5.2.2- Não 
localizado endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
6.830/80; Intime-se. Cumpra-se, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de setembro 
de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0027898-93.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE ROBERTO FERNANDES 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por JOSE ROBERTO FERNANDES a fim de reconhecer sua 
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal. Por consequência, EXTINGO o presente feito 
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sob a égide do Princípio da Causalidade, 
condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam, e ao pagamento dos honorários 
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2219/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 17 de setembro de 2021 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o retorno às atividades presenciais de todos os usuários internos, no âmbito da Comarca de Araguaína/TO, 
conforme determinou a Portaria Conjunta Nº 28/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de agosto de 2021, Portaria Conjunta Nº 
29/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 31 de agosto de 2021 e Portaria Nº 2081/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de 
agosto de 2021; 
CONSIDERANDO que as Portarias Conjuntas nº 23 e 38/2020 TJ/CGJ não estabelecem critérios individuais para as Comarcas, 
no que se refere aos Mandados Judiciais represados na Central de Mandados, durante o período de teletrabalho, onde só se 
cumpriam, via Oficial de Justiça, as ordens judiciais urgentes; 
CONSIDERANDO o déficit do quadro de Oficiais de Justiça desta Comarca de Araguaína, e que o quantitativo em atividade 
encontra-se reduzido em razão de alguns serem do grupo de risco, conforme informação contida na Portaria Conjunta Nº 
28/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de agosto de 2021 e Portaria Conjunta Nº 29/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 31 de 
agosto de 2021; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 9/2020, de 7 de abril de 2020, e Portaria Conjunta Nº 11/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 09 de abril de 2021, que autoriza a realização de audiências por videoconferência durante a crise 
sanitária provocada pelo coronavírus (COVID-19), e os procedimentos de intimação das partes mediante a utilização do 
aplicativo de mensagem WhatsApp; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, que autoriza a realização 
de citações e intimações por meio eletrônico; 
CONSIDERANDO que a Comarca de Araguaína dispõe da utilização da ferramenta do Eproc Nacional, no qual os mandados 
são distribuídos por zonas/regiões; 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 28/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de agosto de 2021, Portaria 
Conjunta Nº 29/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 31 de agosto de 2021 e Portaria Nº 2081/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARAGUAÍNA, de 30 de agosto de 2021; 
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CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000021267-6 e SEI nº 21.0.000009433-9. 
RESOLVE: 
Art. 1º. DETERMINAR que as serventias judiciais utilizem recursos tecnológicos para os procedimentos de citação, intimação 
das partes e ofícios mediante a utilização de aplicativos de mensagem whatsApp e whatsApp business, salvo as vedações 
legais, devendo constar no respectivo processo a certidão de realização desses atos, sob pena de devolução do mandado/carta 
precatória/ofício à unidade judicial ou administrativa, medida que objetiva evitar sobrecarga ao número reduzido de oficiais de 
justiça que estão atuando na comarca nesta pandemia do novo Coronavírus( Covid 19). 
§ 1º DETERMINAR que cada Serventia Judicial proceda ao envio de ofícios mediante a utilização de e-mail, aplicativos de 
mensagem whatsApp e whatsApp business, salvo as vedações legais, ou decisão judicial determinando o respectivo 
cumprimento por Oficial de Justiça\avaliador. 
§ 2º MANTER a remessa de mandados de intimação de réu preso, via sistema Eproc Nacional para as unidades prisionais, 
exceto alvará de soltura que é cumprido com remessa interna pela Central de Alvarás de Soltura - CAS, conforme Portaria 
Conjunta Nº 25/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 10 de agosto de 2021, acostada no processo SEI nº 21.0.000019853-3. 
Art. 2º. DETERMINAR a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores 
desta Comarca de Araguaína/TO, observando-se as regras de cuidado de não contágio do novo coronavírus (COVID-19), 
especialmente o uso de EPIs, entre outros recomendados nas Manifestações CGJUS evento 3069451 e GD ETELVINA evento 
3069459 contidas no SEI 20.0.000003439 – 9. 
§ 1º RECOMENDAR que cada serventia judicial não ultrapasse a distribuição/remessa de mandados na 
quantidade diária de 25 (vinte e cinco) à Central de Mandados de Araguaína (CEMAN), para cumprimento a campo, a serem 
cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2021 Presidência/CGJ. 
§ 2º RECOMENDAR que cada Serventia Judicial proceda à distribuição diária de no máximo 05 (cinco) mandados de 
constrição judicial, a serem remetidos ao painel normal, no objetivo de evitar prejuízos ao cumprimento diário dos demais 
mandados. 
Art. 3º. Fica mantida a remessa de mandados à zona home office, sem limite quantitativo de mandados, para cumprimento 
pelos Oficiais de Justiça que estão afastados por integrarem o grupo de risco, tendo em vista que o cumprimento de tais 
mandados a ser realizado por meios eletrônicos disponíveis, não implica em risco de contágio pelo COVID-19.  
Parágrafo único: Mandados de audiências a serem realizadas no mês em curso da remessa do mandado, ou com prazo de 
cumprimento inferior a 30 (trinta) dias, deverão ser remetidos ao painel prioridade. 
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Art. 5º. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor a partir de 20 de setembro de 2021. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comuniquem-se, amplamente, por meio da ASCOM e demais 
entidades parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado. 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

Juiz de Direito - Diretor do Foro  
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
INTERDIÇÃO Nº 0003262-57.2020.8.27.2708/TO 
AUTOR: MARIA APARECIDA ROCHA DA COSTA 
RÉU: MARCELO GOMES DOS SANTOS 
O Doutor Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Arapoema, 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 Única Vara 
Cível, foram processados os Autos de nº 0003262-57.2020.827.2708, Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 
PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA de MARCELO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.359.613 SSP/TO, inscrito no CPF nº 070.979.071-69, residente e domiciliado na Rua José Petronilio de 
Sousa, esquina com a Rua Central, nº 292, Setor Alto Bonito, em frente ao Cemitério Velho, Arapoema/TO, requerida por MARIA 
APARECIDA ROCHA DA COSTA, brasileira, união estável, doméstica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 168.496 
SSP/TO, inscrita no CPF nº 001.569.011-37, residente e domiciliada na Rua José Petronilio de Sousa, esquina com a Rua 
Central, nº 292, Setor Alto Bonito, em frente ao Cemitério Velho, Arapoema/TO, telefone nº (63) 99967-8556/99299-5797, feito 
julgado procedente e decretada a interdição do(a) requerido(a), portador(a) de TETRAPLEGIA ESPÁTICA, CID S06.3 + T90.5, 
sem possibilidade de cura, absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido nomeado(a) 
CURADOR(A) o(a) requerente MARIA APARECIDA ROCHA DA COSTA. Serão considerados nulos, de nenhum efeito, todos os 
atos e avenças que se celebrarem sem a assistência da Curadora. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente Edital, que será publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do 
Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arapoema – TO., aos 
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nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (09/09/2021). Eu, Raíris de M. Bastos, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 08 de outubro de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 08 de outubro de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000488-61.2014.827.2709 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e Requerido ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM (CNPJ: 02.654.480/0001-30) e 
ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM (CPF: 781.951.601-15) BEM(NS): Lote nº. 32, situado na Rua nº. 7, ou pista do asfalto da 
quadra 071, Setor Arnaldo Prieto, na cidade de Arraias/TO, com a seguinte metragem: de frente 11,00 metros, de fundo 11,00 
metros, de laterais 25,00 metros, área total de 275,00m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), obedecendo os 
seguintes limites: ao Norte com o lote nº. 33, da quadra 071, Setor Arnaldo Prieto; ao Sul com o lote nº. 031; ao Leste com a Rua 
nº. 07 ou pista de asfalto ou TO-050 e ao Oeste com a cerca de arame do Aeroporto. Obs.: Trata-se de um terreno onde se 
tornou a continuidade da Rua 05, Setor Arnaldo Prieto, para acesso a localidades, como prédio co Ministério Público, Creche, 
Parque de Exposição, Igreja São Sebastião e outras. O tracejo para acesso a estas localidades encontra-se sem pavimentação. 
O terreno está situado em solo que apresenta superfície seca e bem drenada, apresentando topografia com leve inclinação que 
vai do Oeste para Leste. A situação do terreno em relação à quadra é considerada boa, pois se trata de terreno bem localizado e 
à margem de uma das ruas principais da cidade, qual seja, à Rodovia TO-050 ou Rua 7, Setor Arnaldo Pietro. Quanto a 
melhoramentos públicos, têm-se disponível no local pavimentação asfáltica, coleta de lixo, energia elétrica, água encanada, rede 
telefônica e rede de transmissão de dados. Ademais, trata-se de local próximo a órgãos e serviços públicos, já que Arraias é 
cidade interiorana e pequena. Imóvel matriculado sob nº. 1561 do Cartório de Registro de Imóveis de Arraias/TO. Obs.: Em caso 
de arrematação, deverá ser resguardado a parte cabente ao coproprietário (LIDIANA HOLANDA MIRANDA JOAQUIM), 
correspondente a 50% do imóvel calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, § 2º, do CPC. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), em 30 de novembro de 2016. **Avaliação sujeita a atualização até a 
data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM, Avenida 
Jurildes de Sena Abreu, s/nº., Arraias/TO. ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 2009.0004.1802-6, em favor da União, em 
trâmite na Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº. 0001100-57.2018.827.2709 (BAIXADO), em favor do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, em trâmite na 1ª Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº. 5000009-
56.2009.827.2709, em favor da União – Fazenda Nacional, em trâmite na 1ª Vara Cível de Arraias/TO. Outros eventuais 
constantes na Matrícula Imobiliária; Débitos na Prefeitura Municipal de Arraias/TO no valor de R$ 85,17 (oitenta e cinco reais e 
dezessete centavos), em 18 de agosto de 2017. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 37.650,32 (trinta e sete mil, seiscentos 
e cinquenta reais e trinta e dois centavos), em 18 de março de 2021. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (I) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo 
arrematante; (II) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (III) Em caso de remição e 
acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o 
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as 
obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito 
municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos 
tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição 
da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI 
pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de 
veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, 
comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de 
arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do 
valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, 
não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências 
referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos 
licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no 
leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis 
penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e 
conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5045 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2021 14 

 

 
 

do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com 
depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 
poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que 
não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do 
lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 
monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 
bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será 
garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do 
arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução 
apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da 
quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de 
atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens 
a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 8. Observação sobre direito de 
preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar 
lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24h de antecedência do leilão, 
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 
termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24h para efetuar os pagamentos, salvo disposição 
judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 
participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos 
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, 
será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) 
penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo 
prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando 
todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado 
ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM na pessoa de seu Representante Legal e ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM, e seu 
cônjuge, se casado for; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 
Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, 
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. 
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios 
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 
Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arraias, Estado 
do Tocantins. Arraias/TO, 09 de setembro de 2021. EDUARDO BARBOSA FERNANDES Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 08 de outubro de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 08 de outubro de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. CDA: 14 2 13 000498-90 // 14 6 13 001315-88 // 14 6 13 001316-69 // 14 7 13 
000507-20. PROCESSO Nº. 0000491-16.2014.8.27.2709 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente UNIÃO - FAZENDA 
NACIONAL (CNJ: 38.155.222/0001-56) e Requerido JOSÉ GERMANO DOS SANTOS -EPP (CNPJ: 37.237.419/0001-71) e 
JOSÉ GERMANO DOS SANTOS (CPF: 498.841.231-87). BEM(NS): Uma gleba de terras com 04 (quatro) alqueires de terra no 
imóvel rural denominado fazenda “Guarita”, localizada no município de Arraias/TO, dentro de área maior com área de 537,8781 
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hectares, com os limites e confrontações constantes na matrícula imobiliária. Imóvel matriculado sob nº 2.957 no Cartório de 
Registro de Imóveis de Arraias/TO. OBS.: Não há nenhuma cerca de arame individualizando a área penhorada, impossibilitando 
a sua identificação (RE)AVALIAÇÃO: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), em 20 de julho de 2015. **Avaliação sujeita a 
atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: MARIA GORETTE SANTANA 
ROCHA. ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 5000412-20.2012.8.27.2709, em favor da União, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0000298-98.2014.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Arraias/TO; Penhora nos autos nº 5000064- 75.2007.8.27.2709, em favor da União, em trâmite na 1ª Vara Cível de Arraias/TO; 
Penhora nos autos nº 5006198-48.2013.8.27.2729, em favor do Município de Palmas, em trâmite na Vara de Execuções Fiscais 
e Saúde de Palmas/TO; Penhora nos autos nº 0000520-66.2014.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0000471-54.2016.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0001089-96.2016.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0000989-73.2018.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0000875-37.2018.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0000195-18.2019.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº 0000743-43.2019.8.27.2709, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Arraias/TO; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 
266.098,49 (duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), em 04 de março de 2021. 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (I) Em caso de 
arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante; (II) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (III) Em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo 
executado. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, 
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. 
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE 
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) 
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e 
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de 
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos 
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir 
do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
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prévio, no prazo de até 24h de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 
prazo de até 24h para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que 
os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer 
outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo 
cabível qualquer reclamação posterior Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 
por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se 
houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo 
infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será 
procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, 
conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A 
venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. 
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado JOSE GERMANO DOS SANTOS, e seu cônjuges se casado for, bem como 
os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem 
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo 
para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será 
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arraias, Estado do Tocantins. Arraias (TO), 02 de setembro de 
2021. EDUARDO BARBOSA FERNANDES 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 0001712-84.2021.8.27.2710 – Chave 85096458712, figurando como acusado 
ANTÔNIO MARCOS SILVA DOS ANJOS, brasileiro, pedreiro, solteiro, nascido aos 22/12/1973, filho de Joel Rodrigues dos Anjos e Sandra 
Rita Silva dos Anjos, inscrito no CPF sob o nº 010.852.084-60, atualmente em local incerto e não sabido, conforme a denúncia lançada no 
evento 01. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo art. 244 do código penal, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 
396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado 
do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
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 ao acusado, 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 20/09/2021. Elaborado por mim, 
Benonias Ferreira Gomes – Técnico Judiciário. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0001197-45.2018.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: IRANILTON MENDONCA DOS 
SANTOS O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado 
do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado 
IRANILTON MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 02/05/1985, natural de Colinas do Tocantins-TO, filho de 
Joaquim Teixeira dos Santos e Maria Aparecida Mendonça dos Santos, portador do RG n. 972.784 SSP/TO e inscrito no CPF sob o n. 
027.815.531-66, nos autos de ação penal nº 0001197-45.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou 
o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que 
dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 

“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 20 de Setembro de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, 
lavrei e subscrevi. 
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2ª vara cível 

Boletins de expediente 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 054/2021 
1. AUTOS nº. 0002099-90.2021.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
EXECUTADO: NELSON JOSÉ PIRES 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Sendo assim, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 924, incisos, II e III e 925 
do Código de Processo Civil. Honorários adimplidos. Eventuais custas remanescentes pela parte executada. Providencie a 
Escrivania a baixa de restrições judiciais eventualmente determinadas. COM O TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou 
taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, proceda a Escrivania tal como determinado no 
Provimento n°. 09/2019/CGJUS/TO, independentemente de novo despacho judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas 
de praxe. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) 
Marcelo Laurito Paro – Juiz de Direito”. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL Nº 3483777 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(PRIMEIRA DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00000212320218272714, 
Ação de Curatela no qual foi decretada a interdição de: MARIA ZULEIDE LIRA, brasileira, solteira, maior incapaz, nascido em 20 
de outubro de 1947, RG de nº: 1.032.613, SSP/TO, CPF nº: 700.825.931-08, filha de Raimundo Nonato Pereira dos Santos e 
Preciliana Lira da Silva, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº: 305, Centro, Colmeia, CEP 77725-000, 
Tocantins, Portadora de deficiência que a torna “inválida”. Tendo sido nomeada curadora, a Srª: ALDIRENE LIRA BATISTA, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em 26 de julho de 1976, portadora do RG de nº: 319637, SSP/TO, CPF nº: 943.978.131-91, 
filha de Jerinalda Batista Lira, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº: 305, Centro, Colmeia, CEP 77.725-000, 
Tocantins, Telefone nº: (63)98445-8626. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos 
autos em 22/06/2021 no evento 30, como segue transcrita a parte final: “... DISPOSITIVO: Com essas considerações, JULGO 
PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial para substituir a. Maria Rosa Lira por ALDIRENE LIRA BATISTA, como 
curador de MARIA ZULEIDE LIRA, já qualificada nos autos, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do 
Código Civil Brasileiro, observando à mesma que não poderá por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar 
quaisquer bens eventualmente pertencentes à interditada e deverá empregar os valores recebidos do órgão previdenciário 
exclusivamente em prol da saúde, alimentação e bem-estar da mesma, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC, 
com as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações contidas no art. 755, §3º do CPC, assim para que, com as 
formalidades legais, seja a presente sentença inscrita no registro de pessoas naturais (artigos 93 e 107, Lei 6.015/73). Intime-se 
a curadora nomeada para o compromisso, em cujo termo deverá constar os limites da curatela. Custas pela autora, suspensas 
na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e 
anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.” Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
Nada mais havendo para constar,  presente. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia – TO, 22/06/2021. 17 de 
setembro de 2021 (17/09/2021)?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu 
_______, OSVALDO DIAS BARBOSA NETO, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei 
no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 17/09/2021.  
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 5000035-10.2011.8.27.2701/TO 
DENUNCIADO: MÁRCIO FERREIRA LOPES 
O Doutor VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA., MM. Juiz de Direito da Comarca de Almas-TO, no uso de suas 
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital fica CITADO o denunciado MÁRCIO FERREIRA LOPES, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 
18/09/1985, natural de Almas-TO, filho de Neuzina Ferreira Lopes, atualmente em local incerto e não sabido, da Ação Penal 
nº5000035-10.2011.827.2701, proposta pelo Ministério Público do Estado do Tocantins com incurso no artigo 157, parágrafo 2°, 
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inciso I e II do Código Pena, e para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à denúncia ofertada, podendo argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, até ao máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o 
denunciado esclarecido de que a não apresentação da resposta no prazo assinalado implicará a nomeação da Defensoria 
Pública (art. 396-A, § 2º, CPP). Fica o acusado advertido de que se estiver solto ou se for solto na instrução processual, deverá 
informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Se 
procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a respeito no prazo de resposta. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no átrio do Fórum da Comarca de Almas, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Eu, Walklívia Samara Gonçalves Marques, 
estagiária, digitei. Almas - TO, 28 de Maio de 2020. Valdemir Braga de Aquino Mendonça. Juiz de Direito.” 
 

Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3600364 
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 0000752-13.2021.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e DOMINGAS 
BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA e Requerido(s) VALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA, VALDEMAR BATISTA OLIVEIRA, 
VALDELICE PEREIRA DE OLIVEIRA, MIRANI BATISTA DOS SANTOS, ESPOLIO VALDONEI, ESPOLIO VALDENOR, 
ESPOLIO JOSÉ, DILMA PEREIRA OLIVEIRA CARDOSO e ALCEU PEREIRA DE OLIVEIRA. Pelo presente edital, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os espólios dos 
srs. VALDENOR, JOSÉ e VALDONEI de todos os termos da presente ação, BEM COMO, para comparecer à audiência de 
Conciliação e Mediação designada para o dia 25 de novembro de 2021, às 15:00 horas, a ser realizada 
por VIDEOCONFERÊNCIA nos termos da Portaria Conjunta n.º 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020 e 
Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, devendo informar imediatamente ao (à) Oficial(a) 
de Justiça os e-mails, telefone/whatsapp, quando do recebimento desta intimação, para a realização de futuras 
intimações/notificações via meios eletrônicos, ou no prazo de 05 (cinco) dias úteis (contados a partir do recebimento deste 
mandado), informar no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), através do Balcão Virtual.. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa 
Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior-Juiz de Direito. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de citação - prazo de 15 dias. 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da 
lei,etc, FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste CITA a 
executada:CAROLINA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ–CPF: 844.836.951-34 por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da  EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000136-
74.2017.8.27.2717/TO para, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação (art. 829, do NCPC), pagar a dívida descrita na inicial, 
sob pena de penhora de bens ou valores. Fixo 10% (dez por cento) do valor da execução, a título de honorários advocatícios (art. 
827 do NCPC).No caso de integral pagamento no prazo estabelecido, os honorários advocatícios ficam reduzidos para 5% (cinco 
por cento) do valor do débito (art. 827,§1º,do NCPC) Deve constar do mandado de citação as ordens de penhora e de avaliação, 
que serão cumpridas pelo Oficial de Justiça na hipótese de não pagamento no prazo estabelecido e, ainda, que os embargos do 
devedor poderão ser opostos, independente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 
915 do NCPC, contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso. Advirta-se ao executado sobre a possibilidade dos 
benefícios do parcelamento legal previstos no art. 916 do NCPC,com o requerimento devidamente acompanhado do depósito de 
30% do valor executado, inclusive as custas e os honorários advocatícios, sob pena de não conhecimento.Cite-se. Intime-se. 
Cumpra-se.Figueiropolis/TO, 20 de agosto de 2021.E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, 
que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do Fórum local. Eu (Francielma Coelho de Aguiar).Técnica 
Judiciária digitei e subscrevi. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA,Juíza de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
AUTOS AÇÃO PENAL N° 0003337-63.2020.8.27.2719 
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Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: ELISVALDO PINHEIRO MARVAO 
LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito titular da Vara Criminal Formoso do Araguaia/TO. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o(s) acusado(s): ELISVALDO PINHEIRO 
MARVÃO, brasileiro. Convivente, jardineiro, nascido em 23 de Fevereiro de 1997, natural de Vitório do Mearim/MA, filho de Elias 
Gomes Marvão e Antônia Graciana Pinheiro, RG n°054776150144, SSP/TO e CPF n°072.050.001-06, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresente defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado como incursos, artigo 157, §2°, incisos II e V, e 
§2°A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima, e pelo uso de arma de fogo), do 
Código Penal, c/c artigo 244-B (corrupção de menores) da Lei n.º 8069/90 (ECA), na forma do artigo 70, in fine, (concurso formal) 
do Código Penal, e como esta em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado(a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Formoso do Araguaia/TO. Formoso do 
Araguaia/TO, 20 de setembro de 2021. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior, Servidor de Secretaria, lavrei e subscrevi. 
 

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

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO  
Autos nº 0006130-03.2019.8.27.2721 
AUTORA: M. DE J. A. M. 
REQUERIDO: João Lopes Matos, brasileiro, separado de fato, Lavrador, inscrito no RG nº 2258881, CPF nº 389.429.501-59, 
residente e domiciliado na Rodovia Br- 153, nº 0 – 20, Setor Central, Asinópolis, Porongatu/GO. 
SENTENÇA: “(...) III- DISPOSITIVO: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para decretar o divórcio do casal 
conforme postulado na inicial. Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, CPC. Transitado em 
julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório competente, consignando que a mulher voltará a usar o nome de 
solteira, qual seja, MARIA DE JESUS ALVES VILANOVA. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários do advogado, os quais  arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deverá ser 
revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins – Conta Corrente: 83.210-3, Agência 3.615-3, Banco do 
Brasil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime - se. Cumpra - se.  Guaraí-TO, data pelo sistema. 
Aos 27/08/2021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - JUIZ DE DIREITO". 
 

Intimações aos advogados 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Autos n. 0001322-23.2017.8.27.2721   
Exequentes: K.F.V. e outra. 
Executado:HIPÓLITO BRITO VASCONCELOS, brasileiro, convivendo em regime de união estável, lavrador, RG n. 2.161.876 
SSP/DF, CPF n. 715.742.121- 68, o qual encontra-se preso na Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz/MA. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao 
pagamento das custas e despesas processuais. Sem custas e honorários. P. R. I. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas. Guaraí-TO, data pelo sistema. Aos 28/06/2021. MARCELO 
ELISEU ROSTIROLLA - JUIZ DE DIREITO". 
 

Editais 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 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 Alimentos, 
registrada sob o n. 5000006-65.2009.8.27.2721, movida por  D.K.M.C, D.K.M.C e C.M.A em desfavor de RAIMUNDO PEREIRA 
CARDOSO, brasileiro, convivendo em regime de união estável, lavrador, inscrito no RG n 341.623 SSP-TO, CPF n 029.825.541-
35; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica INTIMADO de todo teor da presente ação 
(evento 1- INIC2);  para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito fixado na condenação, que consta do 
demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, acrescido das custas judiciais desembolsadas (salvo assistência judiciária 
gratuita), sob as penas da lei. Ficando ADVERTIDO que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o executado de 
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multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor cobrado (NCPC, art. 523, § 1º), 
bem como de eventual protesto (NCPC, art. 517). E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. 
Marcelo Eliseu Rostirolla, 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, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (03/09/2021). Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, 
estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi a presente. 
 

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 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0007001-30.2019.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: MARIA DOS REIS QUIRINO 
RÉU: TULIO CESAR QUIRINO DOS SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de TULIO CESAR QUIRINO 
DOS SANTOS, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em 
caráter definitivo sua genitora MARIA DOS REIS QUIRINO, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei. E, ainda, 
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 NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 2º do CC), 
hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para 
tanto. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 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 nosso 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 da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites 
da curatela.  Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 
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98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com 
as baixas necessárias. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza 
de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 de agosto de 2021. Eu 
______(Marinete B B Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de 
Direito 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0002442-18.2019.8.27.2726  
ACUSADO WAGNER DA SILVA BATISTA 
FINALIDADE: CITAR o réu: WAGNER DA SILVA BATISTA, brasileiro, qualificado nos autos, filho de Marina da Silva,  atualmente 
em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 180, caput, do Código Penal. Fica (m) citado (s) dos 
termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, 
cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer 
também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela 
Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 16  dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Escrivã 
Criminal, lavrei o presente. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
 

NOVO ACORDO 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2057/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 26 de agosto de 2021 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO a finalização do prazo de validade da Portaria Nº 2414/2018. 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. 
CONSIDERANDO  o Ofício  nº 036/2021 da Serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Lizarda/TO, evento 3878903 a 
qual solicita nomeação às funções de Juiz de Paz "AD HOC". 
R E S O L V E:  
Art. 1.º - NOMEAR por tempo indeterminado para exercer as funções de JUÍZ DE PAZ "Ad hoc", a Sra MARIA CLEIDE 
BARREIRA DE SOUSA, brasileira, divorciada, funcionária pública aposentada, residente e domiciliado na Rua 06, nº 315, 
centro, Lizarda/TO, junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Lizarda/TO. 
Art. 2.º NOMEAR 1º Suplente de JUIZ DE PAZ "Ad hoc" do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Lizarda/TO, a 
Sra. MARIA VITÓRIA PEREIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, professora, residente e domiciliada na Avenida 1º de Janeiro, 
s/n, centro, Lizarda/TO. 
Encaminhe-se cópia deste ato à Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO: 30(TRINTA) DIAS 
AUTOS: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0028341-38.2021.8.27.2729 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: FUNDAÇÃO CONSTRUTORES DE PALMAS, CNPJ: 08188638000100 
Conteúdo: Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este 
Juízo se processam os autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0028341-38.2021.8.27.2729 , em que MINISTÉRIO 
PÚBLICO move em desfavor de FUNDACAO CONSTRUTORES DE PALMAS. Pelo presente edital, que será afixado na sede 
deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, procede a INTIMAÇÃO e CIÊNCIA de 
EVENTUAIS INTERESSADOS quanto ao presente feito. 
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E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local.  Palmas, data e horário certificados pelo sistema. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
JOSÉ MARIA LIMA, Meritíssimo Juiz de Direito da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida KASSIO CORREA BORGES, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0023730-76.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 8.000,00 
REQUERENTE: HYAGO CIRQUEIRA DUARTE 
REQUERIDO: KASSIO CORREA BORGES 
FINALIDADE: CITAR a requerida KASSIO CORREA BORGES em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Razão assiste ao autor. Diversas foram as formas para a tentativa e citação do requerido, sendo que em todas 
elas, não houve êxito. O art. 242 do CPC diz que a citação será sempre pessoal, podendo a mesma ser feita por Edital quando 
preenchido os requisitos do art. 256 do CPC. Art. 256 A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o 
citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III – nos casos expressos em lei. No 
caso em tela, restou evidente que a parte está em local incerto e não sabido, o desconhecimento do endereço da parte requerida 
é evidente, uma vez que se esgotaram as tentativas de busca. Diante de tais argumentos acima colocados, hei por bem deferir o 
pedido de citação por edital, com prazo de 20 dias (art. 257, III). Cumpra-se. P.I. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio 
Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Edssandra Barbosa da Silva, Meritíssima Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA eventuais espólios 
da parte autora. 
AUTOS N°: 0040007-70.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 20.000,00 
REQUERENTE: MARCUS ALBERT EDI WELTE 
REQUERIDO: BRADESCO SAÚDE S/A 
FINALIDADE: A intimação do seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por edital, para que 
manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo acima, sob pena de extinção do 
processo sem resolução de mérito (art. 313, § 2º, II, CPC). Decisão: evento 49. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 
LOURENÇO, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas,data e horário certificados pelo sistema.  
 

6ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida VANDERLEY GOMES TELES e TEREZA GOMES TELES, para o disposto no campo finalidade: 
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AUTOS N°: 0016831-28.2021.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA:  R$ 1000,00 
REQUERENTE: DOMINGAS DA CUNHA OLIVEIRA COSTA 
REQUERIDO: VANDERLEY GOMES TELES e TEREZA GOMES TELES 
FINALIDADE: CITAR a requerida VANDERLEY GOMES TELES e TEREZA GOMES TELES em endereço incerto e não sabido, 
para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Defiro assistência judiciária. Impossível definir pela correção dos nomes dos requeridos no Cartório de Registro de 
Imóveis sem que os interessados sejam ouvidos, apenas fundado nas declarações do autor, Cite os requeridos por edital com 
prazo de 30 (trinta) dias.Intime. EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

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 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias: O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00463759520208272729 proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de AILTON 
FRANCISCO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 34091190197sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 11 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: “ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, 
inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da 
ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda superveniente do objeto da demanda). Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos 
emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 
da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte 
executada. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida ativa, porquanto inferior a 500 
(quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se 
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos.Intime-se e cumpra-se.Documento eletrônico 
assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito.” 
 

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 sócio coobrigado: F P DOS SANTOS ALIMENTOS, CPF/CNPJ: 97526733000104, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00379886220188272729, 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). 20180006573, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; 20180006574, inscrita 
em: 25/03/2015, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.442,08 (Um Mil e 
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de setembro 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: BRASIL & MOVIMENTO S/A, CPF/CNPJ: 84489996000130, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00243638720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-209/2017, inscrita em: 31/01/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 118.549,84 (cento e dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e 
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quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 20 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
Autos: 0003012-18.2021.8.27.2731    - Ação de Inventário  
Requerente: Daniela Lemes de Souza 
De Cujus: Marcos Antônio Santos Brito 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar eventuais herdeiros, que porventura 
constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se houverem), interessados, credores indicados, as Fazendas 
Públicas e o Ministério Público. DESPACHO: Defiro, NUM PRIMEIRO MOMENTO, os benefícios da gratuidade da justiça, 
consignando, desde logo, que, no decorrer da ação, após a demonstração do valor total dos bens a serem transmitidos, caso 
seja observada a incompatibilidade, a benesse poderá ser revogada. A requerente possui legitimidade para dar início ao 
processo de inventário nos termos do art. 616, II, do Código de Processo Civil. NOMEIO, pois, inventariante a viúva DANIELA 
LEMES DE SOUZA BRITO (art. 617, I, CPC), que deverá prestar o compromisso, no prazo de 05 dias, de bem e fielmente 
desempenhar o cargo (parágrafo único). Entretanto, em razão deste período pandêmico (COVID-19), a expedição do termo de 
compromisso ocorrerá tão logo seja viabilizado o comparecimento no Edifício Fórum. Havendo pedido, fica, desde logo, deferida 
a expedição da certidão narrativa, donde conste, dentre as informações pertinentes, a nomeação do inventariante. Portanto, 
INTIME-SE o inventariante para apresentar as primeiras declarações no prazo de até 20 dias, das quais se lavrará termo 
circunstanciado (art. 620, CPC). Por hora da apresentação das primeiras declarações, o inventariante deverá, caso ainda não o 
tenha feito, retificar o valor da causa, atribuindo valor real a cada um dos bens que compõem o monte mor, bem assim proceder 
ao novo cálculo das custas iniciais, juntando aos autos o DAJ a ser emitido e comprovando o recolhimento das custas 
remanescentes, se houver, sob pena de remoção e/ou cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Deverá, ainda, juntar aos 
autos as certidões e documentação de propriedade de todos os bens (móveis e imóveis) que compõem a herança, com a 
ressalva de que: a) para bens imóveis, somente a certidão de inteiro teor expedida há menos de 02 anos terá validade para fins 
de comprovação das propriedades, podendo indicar, se constante nos autos, as certidões já apresentadas, desde que dentro 
desta validade; b) deverá, além de juntar todos os documentos pertinentes, indicar o local e as condições em que se encontram 
os bens móveis; c) com relação a direitos sobre as empresas, para fins de sucessão, somente as quotas-sociais integram a 
massa do espólio, desta forma, caso hajam, deverão ser colacionados os contratos sociais de cada uma, sendo irrelevante para 
fins da divisão a apresentação da relação de ativo e passivo (Podem ser relevantes para fins de aferição de valor comercial); d) 
no que tange às dívidas, deverá apresentar extratos e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor para demonstrar o valor 
real e atualizado de cada; e) havendo créditos a ser recebidos, salvo contrato escrito em contrário firmado pelo autor da herança 
ainda em vida, caso as quantias sejam, por força da inventariança, recebidas pela a autora, deverão ser imediatamente 
depositadas em conta judicial vinculada a este processo e juízo, cujo banco oficial é a Caixa Econômica Federal, devendo ser 
apresentados também os respectivos comprovantes de depósitos. Deverá também apresentar documentação que comprove o 
estado civil dos herdeiros que porventura tenham constituídos os mesmos advogados que os seus (certidão de nascimento ou 
casamento), e os documentos e procuração dos respectivos cônjuges, SE HOUVER, salvo se casados sob o regime de 
separação de bens, já que a partilha tem caráter negocial e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor da 
espécie de outorga conjugal estabelecida pelo art. 1.647 do Código Civil. Neste ponto, importante frisar que a petição donde 
conste o plano de partilha, caso o procurador constituído não possua poderes específicos para transigir, deverá ser subscrita 
também pelos respectivos cônjuges. Em seguida, CITEM-SE, na forma do artigo 626 do CPC, os herdeiros, que porventura 
constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se houverem), credores indicados, as Fazendas Públicas e o 
Ministério Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na forma do mencionado artigo, a fim de que, 
no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC). Após o prazo de 15 dias 
que trata o art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a 
este Juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 
declarações (art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos. Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a 
manifestação do inventariante e do Ministério Público (não sendo o órgão o impugnante), venham os autos conclusos para 
deliberação. Sem prejuízo, RETIFIQUE, o Cartório, a capa dos autos vinculando os herdeiros como interessados, haja vista que, 
de forma equivocada, estão figurando no polo passivo da demanda.  Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. . 
Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO, aos 17 de setembro de 2021. Eu, _______Miguel da 
Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Adriano Gomes de Melo Oliveira – Juiz de Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que 
nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
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PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 19 de outubro de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 19 de outubro de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0002372-48.2017.8.27.2733 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CPF/CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido LOJAS FAMA COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA - EPP (CPF/CNPJ: 01.254.231/0001-68) CDA: C-1482/2017.BEM(NS): Um lote de terras urbano s/nº., da 
quadra nº. 06, no Loteamento Setor Aeroporto, nesta Cidade de Pedro Afonso/TO, com área de 345,00m² (trezentos e quarenta 
e cinco metros quadrados), sendo 15,00 metros de frente, 15,00 metros de fundos, 23,00 metros de laterais, com os seguintes 
limites e confrontações: Ao Norte, com 15,00 metros (frente), limita-se com a Avenida João Damasceno de Sá; Ao Sul, com 
15,00 metros (fundos) limita-se com a área de Torre da TV; ao Leste, com 23,00 metros (lateral), limita-se com o lote de 
Francisco das Chagas Ali Bucar; Ao Oeste, com 23,00 metros (lateral), limita-se com o lote da Torre do Celular. Imóvel 
matriculado sob o nº. 3.527 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Afonso/TO. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), em 29 de abril de 2019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice 
oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: LOJAS FAMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – EPP, na pessoa e seu 
Representante legal, Rua João Damasceno de Sá, 737, Setor Aeroporto, Pedro Afonso/TO ÔNUS: Consta Indisponibilidade nos 
autos nº. 87267120154014300, em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de Palmas/TO; Penhora nos autos nº. 0000684-
85.2016.827.2733, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Penhora nos 
autos nº. 2210-98.2016.4.01.4300, em favor da União Federal, em trâmite na 5ª Vara Federal de Palmas/TO; Penhora nos autos 
nº. 0002347-35.2017.827.2733, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro 
Afonso/TO; Penhora nos autos nº. 0002026-63.2018.827.2733, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Penhora nos autos nº. 0002682-20.2018.827.2733, em favor da Fazenda Pública 
Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Penhora nos autos nº. 0000416-26.2019.827.2733, em 
favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Indisponibilidade nos autos nº. 
49462120184014300, em trâmite na 3ª Vara Federal de Palmas/TO; Penhora nos autos nº. 0002018-86.2018.827.2733, em favor 
da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Penhora nos autos nº. 0002478-
73.2018.827.2733, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; 
Penhora nos autos nº. 00001621- 90.2019.827.2733, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Pedro Afonso/TO; Indisponibilidade nos autos nº. 37178920194014300, em trâmite na 3ª Vara Federal de 
Palmas/TO; Penhora nos autos nº. 0002659-40.2019.827.2733, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Penhora nos autos nº. 0002358-59.2020.827.2733, em favor da Fazenda Pública 
Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO; Penhora nos autos nº. 0002730-42.2019.827.2733, em 
favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO. Outros eventuais constantes 
na Matrícula Imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 51.611,24 (cinquenta e um mil, seiscentos e onze reais e vinte 
e quatro centavos), em 06 de novembro de 2019. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Fixo a comissão do leiloeiro em: a) 5% do valor da transação, a cargo do arrematante, importância 
a ser paga no ato da arrematação; b) de 3 % (três por cento) sobre o valor da avaliação, no caso de adjudicação, a ser paga pelo 
adjudicante; c) de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, no caso de cancelamento do leilão, a ser paga pela parte que 
injustificadamente o motivou; d) de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, no caso de acordo judicial ou extrajudicial, 
pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes. **Se não houver expediente 
forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão 
adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel 
receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em 
data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da 
alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS 
BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos 
documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes 
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daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de 
posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens 
deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as 
custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao 
processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 
DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da 
avaliação e, e segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes 
condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. 
Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao 
valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do 
registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: 
seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 
(três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado 
caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo 
somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não 
pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 
cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do 
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar 
dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 
24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 
realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer 
outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo 
cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 
por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se 
houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo 
infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será 
procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, 
conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A 
venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final.  
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado LOJAS FAMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, na pessoa de 
seu Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; 
União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. 
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios 
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 
Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca da Pedro Afonso, 
Estado do Tocantins. Pedro Afonso (TO), 15 de setembro de 2021. 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ABDON LOPES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
04166666126, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
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Execução Fiscal nº 0004598-43.2019.8.27.2737 - Chave: 691230398919, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 26,38 (vinte e seis reais e trinta e oito centavos), para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível  

Av. Filadélfia, 3650 - Bairro: Setor das Autarquias Estaduais - CEP: 77813-905 - Fone: (63)3501--1576 - Email: 
civel2araguaina@tjto.jus.br 

MONITÓRIA Nº 5012577-11.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: ANDRESON PEREIRA DE SOUSA 

EDITAL Nº 3553921 
EDITAL DE CITAÇÃO / PAGAMENTO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – MONITÓRIA 
Gratuidade da Justiça ( ) sim (X ) não 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA nº 50125771120128272706, chave nº 769119458714, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR o(s) requerido(s) ANDRESON PEREIRA DE SOUSA, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF n° 
01427751188, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias úteis: 
(i) PAGAR a dívida no valor de R$ 3.802,24 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como os honorários 
advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que ficará isento do 
pagamento das custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe 
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%a.m. (um 
por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes ADVERTÊNCIAS: (1) se a dívida não 
for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de cumprimento de sentença, 
conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios deverão ser 
apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado, poderá 
procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de 2016, 
não é necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação. (5) 
Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em 
www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; 
digitar o número do processo e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima 
identificado mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar 
do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte 
for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos dois dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte e um (02/09/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 3553921v2 e do código CRC 0c0d032d. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 2/9/2021, às 20:37:6 
5012577-11.2012.8.27.2706                                  3553921 .V2 
 

ARAGUAINA 
1ª Vara Cível 

Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 
civel1araguaina@tjto.jus.br 

  
MONITÓRIA Nº 0014232-98.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: LORETTA TAVARES GUERREIRO 
RÉU: F.T. DE OLIVEIRA GUERREIRO - ME 
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EDITAL Nº 3342551 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 840571156015 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) CITAR o requerido LORETTA TAVARES GUERREIRO, CPF 042.377.123-03, ATUALMENTE EM 
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como INTIMAR do despacho inicial, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito (valor da causa), bem como para o pagamento de honorários advocatícios na 
proporção de 5% do valor atribuído a causa. Fica CIENTE de que: (a) querendo, poderá oferecer embargos, no mesmo prazo, 
que suspenderão a eficácia do mandado inicial até julgamento em primeiro grau; (b) que poderá valer-se, no que couber, do 
disposto no artigo 916 do CPC (No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 
depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado 
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1 o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o 
preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não 
apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 
levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos 
executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em 
penhora. § 5 o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das 
prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a 
imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6 o A opção pelo 
parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se 
aplica ao cumprimento da sentença); (c) que não efetuado o pagamento ou não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto 
no Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de Processo Civil, no que couber, acrescido das custas e taxa judiciária 
iniciais pagas pela parte autora, bem como honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa; e (d) que cumprido o 
mandado/ordem no prazo fixado, ficará isento do pagamento das custas processuais. Fica ADVERTIDO de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
  
0014232-98.2015.8.27.2706                                                                                                 3342551 .V2 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05/08/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, 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 
3342551v2 e do código CRC 07ad829b. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 6/8/2021, às 9:28:12 
 

ARAGUAINA 
1ª Vara Cível 

Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 
civel1araguaina@tjto.jus.br 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0016574-19.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
AUTOR: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM 
RÉU: SILVANA NASCIMENTO REIS 

EDITAL Nº 3282088 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
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OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 329089619214 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) INTIMAR a requerida SILVANA NASCIMENTO REIS, CPF 011.100.971-58, ATUALMENTE EM 
LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 195, para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de 
cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e 
protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da 
obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além 
da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29/07/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, 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 
3282088v2 e 
0016574-19.2014.8.27.2706                                                            3282088 .V2 
do código CRC 82a966d5. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 29/7/2021, às 15:22:40 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000021835-6 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 3846, de 20 de setembro de 2021 
Cuidam os autos da contratação de empresa para realização do curso "Compras Públicas Compartilhadas Sustentáveis: um 
novo conceito aos servidores do Poder Judiciário", para servidores do Poder Judiciário solicitação, que será realizado no 
período de 29 de setembro a 15 de outubro de 2021, na modalidade EaD, com carga horária de 30 (trinta) horas/aulas. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3913060) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3912189), 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 3913386), com vistas à contratação direta da empresa INTELLIGENT BUSINESS 
CONSULTING EDUCAÇÃO EIRELI, para ministrar o curso em referência, no valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), 
conforme Proposta sob o evento 3896768. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da Decisão a ser exarada; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 da Lei 
8.666/93; e 
3. CCOMPRAS para encaminhamento de cópia da NE à empresa proponente e demais providências de mister. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
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Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

PROCESSO 21.0.000022609-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3849, de 20 de setembro de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de 
empresa DORACI SOUZA DA SILVA - ME para ministrar o curso Atualização em Processo Civil, para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD no período de 24 de setembro a 29 de 
novembro de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3914280) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 3912900), 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 3914317), visando à 
contratação da empresa DORACI SOUZA DA SILVA - ME para a realização do curso em referência, pelo valor total 
de R$ 83.220,00 (oitenta e três mil duzentos e vinte reais), conforme proposta sob o evento 3904276. 
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 3913794); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2143/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 237/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020370-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Macro Produtos e Serviços - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais 
de expediente com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 237/2021, e 
o servidor Alecsandre Alves Oliveira, matrícula nº 358309, como seu substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 
8.666/1993, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2225/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações formalizadas entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 54/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016231-8, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa Prisma Comércio Varejista e Atacadista - EIRELI, que tem por objeto o 
registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a servidora Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549, como gestora da Ata de Registro de Preços nº. 54/2021, e o 
servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, a gestora notificará o fornecedor para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2226/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 37/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Lily Sany Silva Leite, matrícula nº 352549, como gestora do contrato nº 37/2021, e o servidor 
Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução, 
tornando sem efeitos a Portaria nº 1458/2021, de 09 de fevereiro de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 4988, de 25.06.2021, 
às fls. 71 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
 
Portaria Nº 2227/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 37/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Bruno Odate Tavares, matrícula nº 352516, como fiscal do contrato nº 37/2021, e o servidor Roberto 
Carlos Pires, matrícula nº 352342, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000020281-6 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03176 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Paulo Mendes de Oliveira 
CPF: 951.818.145-49                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o Módulo V do curso – RESP e RE no Atual Sistema de 
Precedentes: O Problema da Zona de Penumbra entre Cortes Supremas, para magistrados e servidores, a ser realizado na 
modalidade EAD no dia 20 de setembro de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 17 de setembro de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 
AMPLA CONCORRÊNCIA  

Processo nº 21.0.000017502-9- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 073/2021 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados (laboratórios em coleta e análise de potabilidade de 
água potável para o consumo humano), físico-químicas e bacteriológicas. 
Disponibilidade do Edital: Dia 21 de setembro de 2021. (www.comprasgovernamentais.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 06 de outubro de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na 
Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou pela 
Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 20 de setembro de 2021. 

Moacir Campos de Araújo 
Pregoeiro 

Atas 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DA 5ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 
PROCESSO Nº 21.0.000005480-9 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (20/09/2021), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021,  de 11 de março 
de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, referente à continuidade do julgamento da 
Concorrência nº 002/2021 – Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços 
de Reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, regime de empreitada por preço unitário, conforme consignado na ata 
da 4ª sessão realizada no dia 15/09/2021, acostada ao evento 3908696. Registro que nenhum licitante compareceu a presente. 
Declarada aberta a sessão às 14:15 horas, o Presidente da CPL informou que as propostas de preços foram submetidas a 
análise da equipe de apoio técnica a qual informou que todas as propostas atenderam ao instrumento convocatório restando 
portanto classificadas para o presente certame. Desta forma, a classificação final das propostas, por ordem crescente, assim se 
mostrou: 

Classificação Licitante CNPJ Valor Global 

1º Lugar MENEZES IND. E COM. LTDA – ME 01.610.901/0001-68 R$ 716.778,57 

2º Lugar MORENO CONSTRUÇÕES LTDA-ME 17.306.110/0001-89 R$ 830.183,93 

3º Lugar 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO 
LTDA EIRELI 

08.639.717/0001-90 R$ 853.226,46 

4º Lugar BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10.926.401/0001-20 R$ 862.323,79 

5º Lugar IKEDA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS DE 08.639.717/0001-90 R$ 912.619,63 
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CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA 

6º Lugar ISM ENGENHARIA EIRELI 27.328.042/0001-02 R$ 926.868,43 

7º Lugar MN ENGENHARIA EIRELI 10.378.889/0001-07 R$ 930.458,29 

8º Lugar CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA 04.490.079/0001-37 R$ 979.000,00 

Registra-se que o prazo para interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 21.09.2021, e o termo final no dia 27.09.2021; 
em havendo recurso, dar-se o inicio, ao prazo para Contrarrazões no dia 28.09.2021, independente de notificação, finalizando no 
dia 04.10.2021. Informamos que os autos permaneceram à disposição dos licitantes e aqueles que desejarem poderão solicitar 
vista do processo através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL. Registro ainda que esta Ata será divulgada no 
sito deste Tribunal de Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça. Ratificamos ainda que toda e quaisquer 
convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sito 
deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na sessão anterior. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi 
encerrada às 14:26 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro da CPL - titular 

Empresas: 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

Marcelo Tadeu Borges dos Reis 
(ausente) 

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA 
Ely Mascarenhas Barros 

(ausente) 
IKEDA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA 

Mateus Maurício da Cruz 
(ausente) 

MN ENGENHARIA EIRELI 
Marcelo Costa Maia 

(ausente) 
MORENO CONSTRUÇÕES LTDA-ME 

 Luiz Fernando Alves Paixão 
(ausente) 

BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
Marcio Henrique de Camargo Santos 

(ausente) 
ISM ENGENHARIA EIRELI 
Mário Roberto Bueno Filho 

(ausente) 
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME 

(ausente) 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 
 PROCESSO 21.0.000001911-6 
CONTRATO Nº 228/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Org Segurança Eletrônica - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de monitoramento remoto eletrônico 
ininterrupto do sistema de alarme, incluída a respectiva manutenção das centrais de alarme e demais equipamentos instalados, 
bem como o fornecimento e instalação de equipamentos e prestação dos serviços de monitoramento eletrônico do sistema de 
alarme em forma de comodato. 
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VALOR: O valor mensal do presente Instrumento é de R$ 6.121,49 (seis mil cento e vinte e um reais e quarenta e nove 
centavos), perfazendo do valor global de R$ 73.457,88 (setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito 
centavos), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à 
perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4368    
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2020 
PROCESSO 20.0.000007072-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Agência Tocantinense de Saneamento – ATS 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 108/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 01/10/2021 a 
30/09/2022, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 604/2021, de 20 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 20/09/2021 a 24/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97962; 
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 

355546 OSALDINA DA SILVA LIMA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 20/09/2021 à 24/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 605/2021, de 20 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 27/09/2021 a 30/09/2021;  
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CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97967; 
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 

355546 OSALDINA DA SILVA LIMA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 27/09/2021 à 30/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 606/2021, de 20 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 01/10/2021 a 01/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97968; 
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 

355546 OSALDINA DA SILVA LIMA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 01/10/2021 à 01/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

PORTARIA FÉRIAS Nº 1215/2021, de 20 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora RAIMUNDA VALNISA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 199815, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 20/09 a 19/10/2021, a partir de 20/09/2021 até 19/10/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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