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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS Ação Penal n° 0014843-41.2021.8.27.2706. 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital CITAR o (a) acusado (a): PAULO   CESAR   DA   SILVA  ANDRADE,   brasileiro,   solteiro,   nascido   
aos 01.06.2003, natural de Araguaína-TO, filho de Lucilene Conceição da Silva e Manoel Rodrigues de Andrade, inscrito no CPF 
nº. 067.262.871-60, o (a) qual foi denunciado (a) nas penas do Artigo 180, caput, e 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 12 
da Lei 10.826/03; e art. 244-B, caput, da Lei nº. 8.069/90 tudo na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 
0014843-41.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 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 o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, 20 de setembro de 2021. Eu, Eliziane Paula Silveira, escrivã/técnica judiciária, digitei o presente. 
 

3ª vara cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...Faz saber,aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0012718-37.2020.8.27.2706, Chave 
nº882470347420Valor da causa R$22.974,70, proposta por I.B. DE SOUZA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A. e JTA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido JTA IMPORTACAO E 
EXPORTACAO EIRELI,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nr. 28.581.770/0001-94, por todos os termos da 
ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 46  
a seguir transcrito:"Em todas as pesquisas nos sistemas disponíveis ao judiciário, foi encontrado o mesmo endereço já constante 
no processo, qual seja: AV PIO XII, 243 RODOVIARIO CEP 74430215 GOIANIA - GO. Assim, uma vez esgotados todos os 
meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos 
artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 dias. Cumpra-se."-Ass Alavro Nascimento 
Cunha - Juiz de direito . ADVERTÊNCIA:Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,aos 24 dias de setembro de 2021. Eu, Paula Beatriz 
Alves Zanonato ,estagiária, que digitei e conferi 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias 
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 
00039150720168272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOÃO HOLANDA LEITE, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 844.997.961-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontram-se em lugare incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da r. Decisão, 
proferida no evento 58, que determinou a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito 
(SERASA). 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 01 dias do mês de setembro de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3726772, 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): FRIGONORTESUL INDÚSTRIA DE DERIVADOS DE CARNES 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ n°: 07.482.777/0001-89, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030795-31.2019.8.27.2706, que lhe move o 
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MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 77.794,42 (setenta e 
sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190000285, datada de 
23/05/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde que: Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; Promova a 
citação da executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções 
Fiscais; e Decorrido o prazo supradelineado, intime ao exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) 
dias.Cumpra-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 29 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 Nº 3727189 de citação com prazo de 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o executado: FRANCISCO ALVES MONTES - CPF n°: 951.985.808-30, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002671-04.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.409,52 
(três mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190028714, datada de 
11/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de setembro de 
2021. Eu, VADSON FERREIRA ALENCAR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 3718799,l de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
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 5001994-
69.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ESPÓLIO DE PAULO CESAR MEDEIROS 
MARANHÃO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 088.134.931-34 e DALVA MARIA BRITO VELOSO, pessoa fisica, inscrita 
no CPF sob o nº 768.618.801-91, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares 
incertos e não sabidos, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no 
evento n.º 77 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c 
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (EVENTO 70). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 
1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 3- Após o transito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 4 - Havendo constrição de bens moveis do devedor, providenciem a 
imediata liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se ofício ao órgão competente 
para que proceda à liberação respectiva; 5 - Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Arguaina-TO, 24 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. Intime-se. Cumpra-
se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
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Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 28 dias do mês de setembro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000425-77.2002.8.27.2706/TO 
CHAVE: 892748919913 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: CICERO DOS SANTOS GONÇALVES 
Executado: CICERO DOS SANTOS GONÇALVES 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados 
(EVENTO 98). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 -Intime as partes da 
presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa; 4 - Havendo constrição de bens moveis do devedor, providenciem a imediata liberação quando 
a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se ofício ao órgão competente para que proceda à 
liberação respectiva; 5- Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Arguaina-
TO, 24 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017716-14.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 341601780721 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: MARIA SILVA DE SOUZA BITENCOURT 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intime 
o exequente da presente sentença no prazo de 30 (trinta) dias. Arguaina-TO, 27 de setembro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018396-96.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 936605625221 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: PASCHOAL DI CIERO FILHO 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de emenda a inicial e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos 
termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento do executado e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intime 
o exequente da presente sentença no prazo de 30 (trinta) dias. Arguaina-TO, 27 de setembro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019642-40.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE: 681634213715 
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Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: ALDERINO GOMES DOS REIS 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 51. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada 
do gravame existente sobre veículo de placa JUX7047 de titularidade do executado; 3 - Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente 
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Arguaina-TO, 27 de setembro de 2021. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022262-83.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE: 252581490019 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: IRACI RIBEIRO LIMA TOLEDO 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intime 
o exequente da presente sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Arguaina-TO, 27 de setembro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023394-44.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 785881341820 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: PEDRO MENDES MATOS 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 14. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, em razão da 
renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se o executado da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, 
e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.. Arguaina-TO, 27 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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Execução Fiscal Nº 0008454-74.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VALMIR DE SOUSA CARVALHO 
SENTENÇA: '  Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 24. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso haja.' 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0007073-44.2019.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: JACSON DA PAZ ROMÃO JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto 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 JACSON DA PAZ ROMÃO, BRASILEIRO, UNIÃO ESTÁVEL, 
NASCIDO AOS 21/04/1998, EM TUCUMÃ/PA, PORTADOR DO RG Nº 8287101 SSP/PA, FILHO DE RAIMUNDO ROMÃO 
NETO E DIVINA SOCORRO DA PAZ DO NASCIMENTO, nos autos de ação penal nº 0007073-44.2019.8.27.2713, 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. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3701015 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDOS: J. BORGES DOS SANTOS e JOSIANNE BORGES DOS SANTOS   
OBJETIVO: Citação do requerido J. BORGES DOS SANTOS cpf/cnpj n.º 14938943000174do inteiro teor do autos nº 0015697-
94.2015.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
60746948000112, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias, 
sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 
523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o prazo 
previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 24 de Setembro de 2021. Eu, 
Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3345222 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: TÂNIA MARIA SANDES PONCIANO 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 5004316-72.2013.8.27.2722, Execução de Título Extrajudicial que 
lhe move BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 90400888000142, do inteiro teor da petição 
inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como 
para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação 
conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 35.173,95. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de 
Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 06 de Agosto de 2021. Eu, Lourival Mota 
Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0018758-29.2021.8.27.2729/TO-1ª Vara Cível de Palmas 
REQUERENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ 55942312000106 
REQUERIDO: WELLINGTON LUCAS DE MEDEIROS SILVA - CPF: 04660219178 
Decisão:{...} POSTO ISTO, considerando os fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 490 do Código de Processo 
Civil vigente, ACOLHO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO formulado pela parte autora e, consequentemente:a) TORNO 
DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR concedida no evento 4; b) Com fulcro no Decreto-Lei 911/69 (com redação dada pela Lei 
Federal n. 10.931/2004) , CONSOLIDO A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM ALIENADO , descrito na peça de 
ingresso, em favor da credora fiduciária, ora Requerente, podendo aliená-lo para quitação do débito existente. c) CONDENO O 
REQUERIDO a ressarcir ao autor as despesas adiantadas, bem como ao pagamento das remanescentes e respectivos 
honorários de sucumbência, os quais, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa. d) Consequentemente, conforme art. 487, I, do Codex Processual vigente, RESOLVO O MÉRITO do 
presente feito. Esclareço que a parte autora deverá vender o bem objeto da propriedade fiduciária a terceiros, 
independentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda 
no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo apurado, se 
houver, acompanhado da necessária prestação de contas. Por oportuno, em face de expressa disposição legal, fica desde já 
estabelecido que a requerente não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. Por fim, insta registrar nos autos não há 
informação de bloqueio via sistema RENAJUD em razão do contrato discutido nesta demanda.  Publicada e registrada 
eletronicamente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, adotadas as cautelas de estilo, baixem-se eletronicamente os 
autos.Agenor Alexandre da Silva Juiz de Direito Titular. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001264-93.2017.8.27.2729/TO - 1ª Vara Cível de Palmas 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: ANILTON RODRIGUES MOURA 
RÉU: JOSIVANIA ALVES RIBEIRO 
RÉU: A R MOURA E CIA LTDA 
FINALIDADE: CITAR a requerida JOSIVANIA ALVES RIBEIRO e A R MOURA E CIA LTDA 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: POSTO ISTO, considerando tais ponderações, com fulcro no art. 256, do CPC/2015, CITE(M)-SE A 
PARTE(S) DEMANDADA(S) POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, caso queira(m), apresente(m) resposta 
ao presente pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 231, IV, ambos do novo CPC, sob pena de 
serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es).Incumbe à parte 
autora/exequente promover a publicação do edital no Diário da Justiça (art. 257, II, CPC, às suas expensas, salvo se beneficiária 
da justiça gratuita. Se atente esta douta Serventia para o disposto no art. 257, do novo CPC, especialmente quanto à 
necessidade de constar no referido ato citatório a ressalva de que, em não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo 
legal, será nomeado Curador Especial. Efetivada a citação editalícia e não havendo manifestação nos autos no referido prazo , o 
que deverá ser certificado por esta nobre Serventia, NOMEIO O DEFENSOR PÚBLICO OFICIANTE PERANTE ESTE JUÍZO 
PARA EXERCER O ENCARGO DE CURADOR ESPECIAL, nos termos do artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil, 
o qual deverá ser citado para que, caso queira, apresente resposta ao presente feito, nos termos acima mencionados. Cumpridas 
tais diligências, ou havendo eventual manifestação das partes nos autos, retornem conclusos. AGENOR ALEXANDRE DA 
SILVA, Juiz de Direito. 
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.  
  
  

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00256410220158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
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AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: WALBER DOS SANTOS PINTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) WALBER DOS SANTOS PINTO, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 13 de maio de 1985, portador 
do RG Nº 464.399, inscrito no CPF nº 010.419.111-22, natural de Silvanópolis, filho de Otaviano Francisco Pinto e de Rosionice 
da Silva Santos, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0025641-02.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] O 
processo foi suspenso em relação à Maria, sendo instaurado novo processo sob o n. 00142848820168272729. A defesa 
manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa virtual (evetno 166), o que foi indeferido (evento 
171). A segunda audiência ocorreu em 19/7/2021. Foi decretada a revelia do réu. Foi ouvida a seguinte testemunha: 1. PM Paulo 
Henrique da Rocha. Estavam em patrulhamento pela avenida Tocantins quando avistaram um casal na frente da farmácia. 
Abordaram eles. A princípio eles disfarçaram, mas depois da busca encontraram alguns pertences da farmácia, como 
desodorante, algo do tipo. Depois disto, eles confirmaram que estavam furtando a farmácia. A farmácia já estava fechada. Acha 
que eles conseguiram empurrar a porta, que era de blindex. Não sabe se os objetos eram desta farmácia ou de outro local. O 
desodorante era novo. A porta estava aparentemente arrombada. Contataram os proprietários para que fossem ao local. A porta 
aparentava ter sido deslocada, não poderia ficar daquele jeito a noite toda. Cabia uma pessoa no espaço. O réu visivelmente era 
morador de rua, usuário, tinha as vestes desgastadas. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por 
memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 201). A defesa, por sua vez, 
em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por não haver prova da existência do fato e por insuficiência 
probatória. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, do regime prisional menos gravoso e da 
possibilidade de recorrer em liberdade (evento 204). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda.  Finda a instrução processual, concluo que não há provas suficiente para a condenação. 
Conforme narrado pelas testemunhas em 3/5/2016, o casal foi abordado porque estava próximo à porta da farmácia, mas não 
havia nenhum outro motivo para ligá-los ao suposto arrombamento: PM Paulo André Negreiro de Souza. [...] Ninguém disse que 
os viu tentando entrar, a dedução era por estarem sentados ao lado da porta, que já estava arrombada. Eles disseram que 
estavam namorando. [...] Não viram nenhum ato direcionado ao furto. Nenhum objeto foi apreendido com eles, havia uma bolsa 
cheia de muamba. Oldak Teixeira de Oliveira, vítima. [...] Ouviu que eles negaram o furto, só estariam namorando ali. [...] O fato 
não estava ocorrendo quando chegou. Não viu nenhum instrumento. Não sabe quem praticou, houve dedução de que foram os 
réus porque estavam perto. Não retiraram nada da loja. As duas testemunhas supracitadas também afirmaram que não era 
possível uma pessoa passar pelo fresto da porta, sendo necessário forçar mais: PM Paulo André Negreiro de Souza. [...] Seria 
possível entrar ali, era só forçar mais um pouco. Do jeito que estava, não era possível entrar, teria que forçar mais. [...] Oldak 
Teixeira de Oliveira, vítima. A porta não estourou. Toda porta tem umas roldanas superiores, foram deslocadas, mas não houve 
danificação. Ninguém entrou pelo vão. [...] Só uma criança passaria, acha que um adulto não passaria. [...] Em relação aos 
objetos que a testemunha Paulo Henrique disse terem sido apreendidos com o réu, há contradição com as duas outras 
testemunhas, que afirmaram que nada foi subtraído da farmácia: PM Paulo André Negreiro de Souza. [...] Nenhum objeto foi 
apreendido com eles, havia uma bolsa cheia de muamba. Oldak Teixeira de Oliveira. [...] Não retiraram nada da loja. 
Considerando que Paulo foi inquirido somente em 19/7/2021, mais de seis anos após o ocorrido, entendo que devem prevalecer 
os depoimentos das testemunhas Paulo e Oldak, pois foram mais recentes. Por todo o exposto, concluo que não há provas 
suficientes para a condenação, já que o réu foi preso somente por estar sentado próximo à porta da farmácia, não havendo 
nenhum outro fato contundente que atribuísse o furto a ele. Sabe-se que o processo penal não deve ser utilizado para obter a 
verdade real, mas as provas produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para embasar eventual condenação. Caso 
assim não seja, o constituinte originário deixou claro que a balança deverá pender favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, 
LVII, da Constituição Federal. Considerando as diversas dúvidas e que não estou convencido suficientemente para condenação, 
deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver 
Walber dos Santos Pinto, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. [...]". LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 24/09/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:0023965-14.2018.8.27.2729  
Ação: Tutela e Curatela - Nomeação 
Requerente: PAIXAO DE MARIA RABELO DA SILVA 
Requerido(a):ANA RABELO DA SILVA 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito em Substituição Automatica da 3ª Vara de Família e 
Sucessões de Palmas/TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 
00239651420188272729, a qual declarou a interdição de ANA RABELO DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o 
seguinte: "SENTENÇA ISSO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido 
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da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de ANA RABELO DA SILVA e fixo os limites da curatela na forma a 
seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), 
tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar a 
interditanda em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do 
CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, clínicas 
médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, a quem caberá zelar pelos interesses da interditanda, 
observados os parâmetros legais para tanto.Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil nomeio 
como sua CURADORA a pessoa de PAIXÃO DE MARIA RABELO DA SILVA E SILVA, que deverá prestar contas de sua 
administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano  (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque 
no art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, 
inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no 
sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos 
quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites 
da curatela. Sem custas à vista da gratuidade judiciária que deferida à requerente nos termos do art. 98, do CPC. Sem 
condenação em honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo 
de Curatela Definitivo e arquivem-se os autos observando as cautelas de praxe. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO 31 maio de 2021. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50114965520128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TOTAL CLASS AGENCIA DE PLANO DE SAUDE LTDA 
CNPJ/CPF nº 05027748000100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00009963420208272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: F B DO PRADO – MOVEIS CNPJ/CPF nº 13571571000128, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00000806820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado ELIANE PEREIRA DA COSTA, CNPJ/CPF: 73336696100, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 DIAS. 
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O Dr VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDOÇAN - Juiz de Direito e Diretor desta Comarca de Palmeirópolis, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 
15 (quinze) dias, que neste Juízo corre seus trâmites legais,  Ação Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº 0000829-77.2021.8.27.2730/TO, que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, em que é réu ANTONIO GREGÓRIO 
DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, união estável, AGENTE FUNERÁRIO, nascido aos 06/04/1983, filho de FRANCISCA DAS 
CHAGAS DE OLIVEIRA, atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO(a) o(a) Sr.(a) ANTONIO GREGÓRIO DE 
OLIVEIRA SILVA, brasileiro, união estável, AGENTE FUNERÁRIO, nascido aos 06/04/1983, filho de FRANCISCA DAS CHAGAS 
DE OLIVEIRA, de todo teor da Decisão evento 04. Decisão: "Isso posto, CONCEDO as seguintes medidas protetivas de urgência 
em desfavor de ANTONIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA SILVA  pelo prazo de 90 (noventa) dias: Afastamento do lar, domicílio ou 
local de convivência com a LUDIMILLA PEREIRA ANDRADE; Proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 
distância em 300 metros, entre LUDIMILLA PEREIRA ANDRADE e o agressor; Proibição de contato com a LUDIMILLA 
PEREIRA ANDRADE, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; Proibição de frenquentar o local de 
trabalho da LUDIMILLA PEREIRA ANDRADE, sendo Escritório da Funerária Santo Antônio, na Rua 16, Setor Alto da Boa Vista, 
Palmeirópolis-TO; Deixo consignado que a medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso 
de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Defensoria Pública ou Ministério 
Público. O autor desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais), além de estar sujeito à prisão preventiva por descumprimento da Medida Protetiva, nos termos do artigo 313, 
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Em caso de descumprimento comprovado poderá ser 
decretada a prisão preventiva do requerido. CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE 
INTIMAÇÃO. Determino à serventia: Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas 
para, se for o caso, prestar imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o autor, conduzindo-o à Central de Flagrante para 
o procedimento; Intime-se o autor dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em 
caso de descumprimento. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este 
juízo o eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o 
mesmo. Por fim, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação, independete de intimação, sendo que, nada sendo informado os autos será 
arquivado; embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do autor, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da 
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o autor e deverá evitar os mesmos lugares 
que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em 
juízo qualquer mudança de endereço; Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar o 
atendimento aos mesmos, caso tenham interesse; Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para 
conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; Intimem-se MP, Autoridade Policial e 
Defensoria/Advogado, caso tiver constituído. Cumpra-se. Palmeiropolis/TO, 20.09.2021. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e do referido réu(ré), mandou expedir o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da 
Justiça e Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Palmeirópolis/To, aos 29 de setembro de 2021. Eu, 
Rosimeire Pereira Barbosa Oliveira - Técnica Judiciária, VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA - Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Divórcio, registrada sob o nº 00004807120218272731, na qual figura como requerente M. R. 
DA S., e requerido P. S. S. B. E é o presente para CITAR o(a) requerido(a) P. S. S. B., residente em lugar incerto ou não sabido, 
CITE-SE o requerido para tomar ciência da existência desta ação, bem como, caso queira, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
contestar o pedido, sob pena de lhe ser decretada a revelia e confissão quanto a matéria fática. (arts. 695, caput, 335, CPC). E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente 
no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Maira 
Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do 
Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios _____________. 
Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, juiz de Direito. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
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A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    00038075220208272733, AÇÃO: Usucapião, REQUERENTE: CARLOS VANDERLEY FIGUEIRA 
FILHO REQUERIDO:  ATE XVI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A FINALIDADE: CITAÇÃO de  ATE XVI TRANSMISSORA DE 
ENERGIA S/A pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 17.330.375/0001-1, residente e domiciliado em 
local incerto e não sabido, dos termos da presente ação, concedendo-lhe o  prazo de 30 (trinta) dias para requerer o que 
entender de direito. DESPACHO: Visto em correição. DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente 
que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em 
multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (NCPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo 
de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como 
curador especial para defender os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins na 
pessoa do Defensor Público Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves, nos termos do art. 72, II do NCPC. INTIME-SE o 
curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (NCPC, art. 186). INTIME-SE. 
CUMPRA-SE. . LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS Juíza de Direito. CERTIDÃO-  Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard 
do Fórum local.      Pedro Afonso-TO, ___/___/2021. Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária-Matrícula 352713. 
Documento eletrônico assinado por LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de citações 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 JAILON ALVES DE SANTANA, CNPJ/CPF nº 
03799542140, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010134-98.2020.8.27.2737 - Chave: 859146845620, 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$ 135,97 (cento e trinta e cinco reais e noventa e sete 
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 
PEIXE 

1ª Vara Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001152-46.2016.8.27.2734/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: IBRAIM LONGO 
RÉU: MARIA BRANDINA DIAS LONGO 
EDITAL Nº 3635660 
O Juízo da 1ª Vara Cível de Peixe - Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito da  Execução de Título Extrajudicial,  
protocolo nº 00011524620168272734 e chave  do processo nº 631265789316, ajuizada entre as partes acima nominadas, e que 
por este meio CITA-SE os herdeiros da parte executada IBRAIM LONGO sendo: GEYSE APARECIDA MENEGASSO LONGO; 
GUSTAVO MENEGASSO LONGO E NATÁLIA MENEGASSO LONGO, todos, atalmente, em lugar incerto ou não sabido, por 
todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante 
de R$182.727,20(cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária, 
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, 
sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas pela 
a Cédula Rural Pignoratícia nº40/02000-2, com vencimento final para 12 de dezembro de 2019. INTIMA-SE a parte executada 
acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) 
reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, 
acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do 
evento 12 e 61. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário 
da Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a 
publicação será feita apenas em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO 
nesta Cidade e Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, data certificada pelo sistema. Eu Melânia Wickert Schaedler - Escrivã 
Judicial, que digitei e conferi. 
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Documento eletrônico assinado por ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, 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 3635660v2 e do código CRC da4145cc. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
Data e Hora: 16/9/2021, às 18:34:25  
0001152-46.2016.8.27.2734                                 3635660 .V2 
  
  

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 475, de 29 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000024053-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Jesian Cordeiro de Aguiar do cargo de provimento em 
comissão de Médico Perito. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 476, de 29 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 12, caput, do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO a ocorrência de instabilidade no sistema processual eletrônico e-proc na data de 29/9/2021 e a necessidade 
de se adotar providências tendentes a evitar a ocorrência de prejuízos processuais ao jurisdicionado; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000002951-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no dia 29/9/2021, prorrogando 
para o primeiro dia útil subsequente aqueles que, porventura, iniciarem ou encerrarem-se nessa data. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000017799-4 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de instrutor - Marlon Barbosa Silvestr 
 

Decisão Nº 4036, de 28 de setembro de 2021 
Trata-se de Projeto Básico 207 (evento 3845224), oriundo da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, o qual tem como 
objetivo a contratação de instrutor, o professor Marlon Barbosa Silvestre, para realização do curso ACESSIBILIDADE NO 
EPROC, conforme Projeto Pedagógico presente no evento 3812234, na modalidade EAD, para magistrados e servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, no dia 15 de setembro de 2021, com carga horário de 3 horas/aula, pelo valor de R$ 
660,00 (seiscentos e sessenta reais). 
Por meio da Decisão Nº 3345/2021, ratificada pela Decisão Nº 3347/2021, presentes nos eventos 3862618 e 3862669, a 
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, foi autorizada. 
Ocorre que, na Informação 27689 SEOFIN (evento 3863548), restou evidenciado a existência de erro material quanto ao 
número do CPF do instrutor, pois fora apresentado como sendo 710.574.201-15, ao invés do correto: 820.184.990-68, conforme 
consta na proposta, juntada ao evento 3845222, e documento pessoal, no evento 3845247. 
Assim sendo, nas Decisões nsº 3345/2021 e 3347/2021, presentes nos eventos 3862618 e 3862669, onde se lê 
CPF: 710.574.201-15, leia-se CPF 820.184.990-68. 
Cumpra-se. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
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Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portarias 
Portaria Conjunta Nº 30, de 23 de setembro de 2021 
Institui a Política de Gestão Judiciária de Baixa Processual dos Processos Julgados pelas Unidades Judiciais de Primeiro Grau 
de Jurisdição, no Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO que a todos são assegurados a razoável solução integral do mérito e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação, conforme preceitua artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição instituída pela Resolução nº 194/2014, 
do Conselho Nacional de Justiça 
CONSIDERANDO que as providências de baixa processual reduzem o percentual da Taxa de Congestionamento do Poder 
Judiciário do Tocantins, nos moldes estabelecidos na meta 5/2021 pelo Conselho Nacional de Justiça inclusive; 
CONSIDERANDO que as baixas processuais devem ser incluídas na rotina diária das unidades judiciárias, todavia durante as 
correições ordinárias denotam-se que essa prática de gestão não é observada continuamente; 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar uma cultura de baixa processual, a fim de diminuir o acervo de processos 
julgados pendentes, bem como que a produtividade dos magistrados e servidores repercutam de forma fidedigna na Base 
Nacional de Dados do Poder Judiciário- DATAJUD; 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça avalia como atendimento à demanda não o momento do julgamento, mas 
sim o da “baixa” definitiva do processo; 
CONSIDERANDO que em razão disso, o aumento na taxa de congestionamento, prejudica a eficiência e a efetividade do Poder 
Judiciário do Tocantins, assim como repercute negativamente no Índice de Atendimento à Demanda (IAD) do 1º grau; 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 21.0.000018061-8 e 21.0.000005844-8, 
Resolvem: 
Art. 1º Instituir a Política de Gestão Judiciária de Baixa Processual dos Processos Julgados pelas Unidades Judiciárias de 
Primeiro Grau de Jurisdição no Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com fundamento nos artigos 8º e 9º da Resolução CNJ 
nº 331 de 20 de agosto de 2020, a qual instituiu a Base Nacional do Poder Judiciário – DAJUD como fonte primária de dados do 
Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ). 
§1º O escopo da política é diminuir o acervo de processos julgados e pendentes de “baixa processual”, para que a produtividade 
do Poder Judiciário Tocantinense seja fidedignamente refletida nos indicadores de desempenho do próprio Tribunal de Justiça e 
do Conselho Nacional de Justiça perante a sociedade brasileira. 
§2º Para fins de cálculo da Taxa de Congestionamento, considera-se processos que receberam um dos seguintes movimentos: 
baixa definitiva; arquivamento definitivo; cancelamento de distribuição; remessa em grau de recurso; remessa – declaração de 
competência para órgão vinculado à Tribunal diferente; evolução da classe de conhecimento para a fase de cumprimento de 
sentença. 
§ 3º Para fins de cálculo da Taxa de Congestionamento Líquida, considera-se lançar um dos seguintes movimentos: “Despacho 
ou Decisão – Suspensão ou Sobrestamento” ou “Arquivamento Provisório”, com exceção do movimento “Decisão – Suspensão 
ou Sobrestamento – por decisão judicial” 
Art. 2º Estabelecer os meses de Junho e Novembro de cada ano, como os meses das baixas processuais no âmbito do 1º grau 
do Poder Judiciário tocantinense; período em que todas as unidades judiciárias do Estado promoverão ações concentradas para 
elevar o número e tornar mais célere o procedimento de baixa processual, corrigindo, quando necessário, os respectivos 
movimentos processuais no sistema e-Proc  de acordo com a Tabela Processual Unificada (TPU) do Conselho Nacional de 
Justiça, sob orientação da DIJUD. 
Parágrafo único - A estipulação de períodos específicos para ação concentrada na diminuição do acervo de processos julgados 
pendentes de baixas definitivas, não é motivo para justificar que a rotina de gestão não seja adotada pela unidade judiciária no 
decorrer de todo o ano civil. 
Art. 3º Os Juízes e as Juízas de Direito Titulares, Respondendo, Auxiliares ou Substitutos Automáticos responsáveis pela 
unidade judiciária do 1º grau deverão determinar que no período estabelecido no caput do art. 2º, os servidores priorizem a 
análise de processos que se enquadrem nos movimentos transcritos nos §§ 2º e 3º do artigo 1º desta Portaria, bem como 
observar as disposições contidas na Cartilha de Orientação da meta 5/2021, criada pelo Núcleo de Parametrização - NUPARA 
(evento 3817013 do SEI nº 21.0.000018061-8). 
Parágrafo único. Compete à unidade judiciária realizar a gestão e o acompanhamento periódico dos processos, nos quais houver 
levantamento da suspensão, revogação de suspensão, desarquivamento ou que de outra forma passem a se enquadrar na 
fórmula de cálculo da meta 5/2021 estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
 Art. 4º Para nortear os trabalhos recomenda-se ainda, aos Juízes  e Juízas de Direito responsáveis pela unidade judiciária 
observar a lista de processos julgados e não baixados, e determinar que os servidores priorizem a análise de processos 
passíveis de arquivamento, com a consequente baixa, que se encontrem nas seguintes situações: 
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I – processos transitados em julgado com todas as diligências anteriormente fixadas já cumpridas, salvo se em fase de 
cumprimento de sentença devidamente evoluída; 
II – processos transitados em julgado remetidos à Contadoria Judicial para a cobrança administrativa de débitos processais finais 
ou remanescentes, nos termos do art. 3º da Portaria TJTO nº 372, de 03 de março de 2020; 
III – medidas protetivas indeferidas contra as quais não tenha sido oposta impugnação ou interposto recurso no prazo legal. 
Parágrafo único. Caso o processo não esteja apto para arquivamento imediato, por ter pendente o cumprimento de alguma 
determinação ou diligência, os servidores da unidade judicial deverão promover todos os atos necessários para que, se possível, 
o feito seja arquivado até o último dia da semana do mês previsto no art. 2º desta Portaria. 
Art. 5º Compete aos servidores no desempenho das suas atividades realizar o ato ordinatório de ofício, nos termos do art. 150 e 
151 do Provimento CGJUS/TO nº 11/2019, dentre quais se destacam: 
I - preparar e remeter ao Segundo Grau ou Turma Recursal os processos aptos para tal diligência, nos termos do artigo 151, LII, 
LIII e LVI do Provimento CGJUS/TO nº 11/2019; 
II - localizar processos não baixados (incidentes processuais cujos autos principais foram arquivados definitivamente, como, por 
exemplo, pedidos de prisão ou de revogação, exceções, embargos em geral) e realizar análise de eventual pendência para, se 
possível, cumprir o ato faltante e determinar o arquivamento definitivo no período descrito no artigo 2º desta Portaria; 
III - inexistindo pendências processuais, certificar e proceder ao imediato arquivamento definitivo, conforme o artigo 151, XLVIII 
do Provimento CGJUS/TO nº 11/2019; 
IV - localizar cartas precatórias pendentes de devolução pelo Juízo Deprecado, mandados judiciais e cálculos judiciais pendentes 
de cumprimento pelos respectivos servidores competentes, para diligências pertinentes, nos termos do Provimento CGJUS/TO nº 
11/2019; 
V - realizar a alteração das classes e assuntos que estejam com incorreções, adequando-os à Tabela Processual Unificada do 
CNJ, conforme preceitua o artigo 5º da Portaria TJTO nº 4165/2014; 
VI - corrigir movimentações processuais que possam classificar, equivocadamente, como pendente de julgamento ou 
arquivamento dentro do ano corrente, conforme preceitua o artigo 5º da Portaria TJTO nº 4165/2014; 
VII - intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção do 
processo/arquivamento, quando permanecer paralisado por mais de 1(um) ano por negligência das partes, nos termos do artigo 
151, LVII do Provimento CGJUS/TO nº 11/2019; 
VIII – gerenciar os processos inseridos em localizadores processuais denominados de “baixados”, contudo sem o efetivo 
movimento processual de baixa definitiva no sistema, conforme preceitua o artigo 5º da Portaria TJTO nº 4165/2014; 
Art. 6º A Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (COGES) e o Núcleo de Parametrização (NUPARA), 
unidades administrativas do Tribunal de Justiça, bem como a Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores (DIVMON, da 
Corregedoria Geral da Justiça prestarão apoio e orientação, se necessário, as Unidades Judiciárias do 1º Grau, em relação as 
disposições contidas nesta Portaria. 
§ 1º  O cumprimento das disposições nesta Portaria passarão a configurar itens de verificação obrigatória durante as correições 
ordinárias realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 7º A Coordenadoria de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância, unidade administrativa subordinada 
à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins terá como atribuição o gerenciamento, o monitoramento e apresentação 
dos resultados da Política Pública instituída nesta Portaria, sem prejuízo de outras a serem eventualmente conferidas pelo Órgão 
Censor a qual está vinculado. 
Art. 8º O Poder Judiciário do Estado do Tocantins divulgará nos sítios institucionais o quantitativo de processos baixados pelas 
unidades judiciárias no período subscrito no artigo 2º desta Portaria. 
Art. 9º Não haverá suspensão dos prazos processuais para a execução das ações contidas neste ato normativo, no período 
estabelecido no artigo 2º desta Portaria 
Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e/ou pela 
Corregedoria-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições. 
Art. 11. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1670/2021, de 28 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98138 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$ 

302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
24/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de fazer a cobertura jornalística do “Drive-in e Drive-thru da Coleta Seletiva Solidária” 
na Comarca de Araguaína, no dia 24/09/2021, conforme sei 21.0.000012576-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor Cristiano Machado Santos, ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA-GERAL, Matrícula 
352714, o valor de R$ 302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 24/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de fazer a cobertura jornalística do “Drive-in e Drive-thru da Coleta 
Seletiva Solidária” na Comarca de Araguaína, no dia 24/09/2021, conforme sei 21.0.000012576-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1671/2021, de 28 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto 
na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98328 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de R$ 
753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 27/09/2021 a 
01/10/2021, com a finalidade de fazer vistoria técnica para análise das condições da infraestrutura lógica e elétrica nas salas destinadas para 
Videoconferência nas Comarcas de Dianópolis, Taguatinga, Arraias, assim como nas unidades da CPP das mesmas, e entrega de 
equipamentos de TI na Comarca de Aurora, conforme SEI 21.0.000004262-2 e 19.0.000030909-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, o valor de 
R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 27/09/2021 a 
01/10/2021, com a finalidade de fazer vistoria técnica para análise das condições da infraestrutura lógica e elétrica nas salas destinadas para 
Videoconferência nas Comarcas de Dianópolis, Taguatinga, Arraias, assim como nas unidades da CPP das mesmas, e entrega de 
equipamentos de TI na Comarca de Aurora, conforme SEI 21.0.000004262-2 e 19.0.000030909-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1672/2021, de 28 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98186 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Fabricio Caetano Vaz, COORDENADOR DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DA 
PRESIDÊNCIA, Matrícula 352555, o valor de R$ 1.863,02, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário 
é R$ 562,72, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 202,58 
referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/09/2021 
a 24/09/2021, com a finalidade de participação no Curso de Capacitação em Gestão de Precatórios, conforme SEI 
21.0.000020537-8.  

Art. 2º Conceder à servidora Eva Almeida dos Santos, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 168536, o valor de R$ 
1.666,04, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 506,44, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 202,58 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de participação no 
Curso de Capacitação em Gestão de Precatórios, conforme SEI 21.0.000020537-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1673/2021, de 28 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98133 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Rosineto da Silva Rita, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 145847, o valor de R$ 49,34, 

relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Araguaina-TO, no período de 24/09/2021 a 
24/09/2021, com a finalidade de providenciar a renovação do certificado digital e-token, conforme Service Desk R40198.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1674/2021, de 28 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto 
na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98165 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, o valor de R$ 478,51, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 23/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de 
cobertura do evento "Drive Thru da Coleta Seletiva Solidária no Fórum de Araguaína", conforme o SEI nº 21.0.000012788-1.  

Art. 2º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, CINEGRAFISTA, Matrícula 352404, o valor de R$ 478,51, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 23/09/2021 a 25/09/2021, com a finalidade de 
cobertura do evento "Drive Thru da Coleta Seletiva Solidária no Fórum de Araguaína", conforme o SEI nº 21.0.000012788-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2284/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 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 250/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020170-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MB Escritórios Inteligentes - Ltda, que tem por objeto a aquisição de mobiliários para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana D’arc B Silva, matrícula 263644, como gestora do contrato nº 250/2021, e o servidor 
Moredson Mendanha de Abreu, matrícula 352416, 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 até a sua completa execução. 
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 2285/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 250/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000020170-4, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa MB Escritórios Inteligentes - 
Ltda, que tem por objeto a aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 253060 

DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas  352416 
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DINFRA / DIVARQ Juarez Lopes Marinho 353163 

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

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2316/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 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 252/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022863-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa L J Distribuidora - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de bens permanentes (fragmentadora 
de papel), com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana D’arc B Silva, matrícula 263644, como gestora do contrato nº 252/2021, e o servidor 
Moredson Mendanha de Abreu, matrícula 352416, 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 até a sua completa execução. 
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 2317/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 252/2021, referente ao Processo 
Administrativo 21.0.000022863-7, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa L J Distribuidora - EIRELI, que tem por objeto a 
aquisição de bens permanentes (fragmentadora de papel), com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a 
presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / DPATR Joana D’arc B Silva 263644 

DIADM / DPATR Moredson Mendanha de Abreu 352416 

DIADM / DPATR Leomar José da Silva Barros 253060 

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

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000023424-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02629 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Unicarh Apoio Administrativo EIRELI 
CNPJ: 37.279.614/0001-64 
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OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o Curso Aprendizagem Baseada em Problemas, para 
magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD no período de 29 de 
setembro a 20 de outubro de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 12.250,00 (Doze mil duzentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 27 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000022279-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 117/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02574 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Brasitur Eventos e Turismo Ltda 
CNPJ: 23.361.387/0001-07 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa especializada em serviços de locação de estrutura em alumínio box 
truss (Grounds). 
VALOR TOTAL: R$ 21.350,00 (Vinte e um mil trezentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 14 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000022279-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 117/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02575 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Brasitur Eventos e Turismo Ltda 
CNPJ: 23.361.387/0001-07 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Banner – 100m², Adesivo vinílico – 150m², PenCard 
personalizado redondo – 200 unidades e PenCard personalizado quadrado – 100 unidades) necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 25.300,00 (Vinte e cinco mil e trezentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 44 e 17 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000022516-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 128/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02582 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Cleber Borges Bispo - ME 
CNPJ: 26.194954/0001-76 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Medalhão com estojo – 200 unidades e Troféu 
personalizado – 50 unidades) necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.31 - Subitens: 01 e 02 
Fonte de Recursos: 0100 
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DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000022517-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 127/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02570 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Lemes e Antunys Ltda - ME 
CNPJ: 18.475.438/0001-91 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Adesivo papel – 4.000 unidades, Pasta Canguru – 5.000 
unidades, Folders – 2.000 unidades, Cartazes – 1.000 unidades, Certificado – 1.000 unidades, Publicações – Revista com 
marcador de livro – 3.000 unidades e Cartão de cumprimentos – 1.000 unidades) necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 46.330,00 (Quarenta e seis mil trezentos e trinta reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitens: 16 e 44 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000022619-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 129/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02577 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: B. do C. Cordeiro Elvedosa - ME 
CNPJ: 00.796.707/0001-56 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Porta crachá plástico transparente – 5.000 unidades) 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 44 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000021297-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 38/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 75/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02579 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Movimente Brasil EIRELI 
CNPJ: 27.308.366/0001-89 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de contêiner de plástico de 500 litros para coleta seletiva (20 unidades), para atender 
as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095 
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000021296-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 38/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 76/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02578 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
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CONTRATADA: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI 
CNPJ: 36.327.075/0001-29 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de lixeiras para coleta seletiva (Conjunto de 5 coletores - 7 unidades), para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095 
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000022861-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 43/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 136/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03296 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Solution Comércio e Serviços EIRELI - ME 
CNPJ: 25.249.082/0001-33 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de bens permanentes (Fogão Cooktop de indução – 01 unidade), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.715,56 (Hum mil setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 12 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 23 de setembro de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 8/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2021 
PROCESSO 21.0.000020165-8 
CONTRATO Nº 255/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fleximade Comércio e Serviços de Moveis - Ltda 
OBJETO: Aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária conforme 
disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2021. 

  
 EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 56/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2021 
PROCESSO 21.0.000022418-6 
CONTRATO Nº 248/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: D.T.S Indústria Comércio e Serviços - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de bandeiras para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 16.110,00 (dezesseis mil cento e dez reais), compreendendo todas as despesas e 
custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2021. 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1257/2021, de 28 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NILVA OLIVEIRA DA SILVA, matrícula nº 168830, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 27/09 a 11/10/2021, a partir de 27/09/2021 até 11/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 15/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 622/2021, de 28 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS, no 
período de 06/10/2021 a 06/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98564; 
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 

352524 HERIKA MENDONÇA HONORATO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 06/10/2021 à 06/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 623/2021, de 28 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei 
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS, no período de 04/10/2021 a 
04/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98539; 
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 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5052 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021 22 

 

 
 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352524 HERIKA MENDONÇA HONORATO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/10/2021 à 04/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 99, de 2021 – SEI Nº 21.0.000010509-8 
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo para Contratação Temporária de Profissionais de Nível Médio e Nível Superior do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por força do item 12.8 do Edital nº 316, de 2 de setembro de 2021, no uso de suas 
atribuições (Portaria nº 17 de 23 de agosto de 2021, da Escola Superior da Magistratura, publicada no Dje nº 5029) e na forma das normas 
contidas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, a 
qual dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no serviço público do Poder Judiciário, considerando as deliberações constantes dos 
autos SEI nº 21.0.000010509-8, o qual dispõe sobre a realização de processo seletivo para contratação temporária de pessoal, por prazo 
determinado, e de cadastro reserva, mediante as condições determinadas no Edital nº 316, e demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
RESOLVE retificar o item 13 do Edital nº 316, de 2 de setembro de 2021, do TJTO, publicado no DJ nº 5036, conforme segue: 

1. No item 13 do Edital nº 316, de 2 de setembro de 2021, ficam alteradas as datas a partir da presente publicação (29 de 
setembro de 2021), conforme segue: 

13 DO CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA / DOCUMENTAÇÃO / LOCAL 

Publicação dos candidatos inscritos em ordem 
classificatória – resultado provisório da Etapa 1 e 
resposta à impugnação ao Edital 
(Vagas ampla concorrência, PCD e PPP) 

4 de outubro de 2021 

Prazo para interposição de Recurso 6 e 7 de outubro de 2021 

Prazo para interposição de Recurso PCD e PPP 6 e 7 de outubro de 2021 

Publicação dos candidatos em ordem classificatória – 
resultado definitivo da Etapa 1 e convocação para Etapa 2 
(Vagas ampla concorrência, PCD e PPP) 

28 de outubro de 2021 

Etapa 2 – envio da documentação comprobatória 1 até às 23h59min do dia 9 de novembro de 2021 

Divulgação do resultado provisório da Etapa 2 22 de novembro de 2021 

Prazo para interposição de Recurso 23 e 24 de novembro de 2021 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 30 de novembro de 2021 

2.  FAZ SABER que tal alteração justifica-se em vista do grande quantitativo de candidatos inscritos e que enviaram 
barema e necessidades decorrentes de demandas de ordem técnica para o processamento seguro de todos os dados. 

  
Palmas-TO, 29 de setembro de 2021. 
  

Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5052 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021 23 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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