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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006328-35.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0014641-92.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA (OAB SP153447) 
AGRAVADO: AILTON MARCOS CARDOSO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE 
ORDENA A EMENDA À INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.  O combate a 
despacho que ordena a emenda à inicial não está compreendido dentre as hipóteses legais que admitem a interposição de 
agravo de instrumento (artigo 1.015, do Código de Processo Civil), tampouco se enquadra nos casos de mitigação das previsões 
legais, situação que converge para a manutenção da decisão monocrática que deliberou pelo não conhecimento do recurso. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da Decisão 
monocrática prolatada no Evento 2, que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de admitir o 
recurso preliminar ante a manifesta ausência de previsão legal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 
2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010889-05.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003711-88.2021.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: VALDEMAR RODRIGUES LIMA 
ADVOGADO: ANA CARLA SILVA BORGES (OAB TO006362) 
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA 
GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DEFERIMENTO DO 
PARCELAMENTO. CASO AFETO AO IRDR nº 0010218-16.2020.8.27.2700. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM 
DE SUSPENSÃO PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão da justiça gratuita está 
condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos que 
demonstrem sua insuficiência financeira (Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal). 2. No caso, não há, por ora, elemento de prova 
hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência do Agravante que justifique a concessão do benefício pleiteado. 3. Embora tenha 
sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, o acesso do Agravante à justiça não foi obstado, uma vez que restou 
oportunizado o pagamento das custas e despesas na forma parcelada. 4. Considerando que o recurso interposto envolve 
discussão alusiva ao PASEP, estando, pois, afetado pelo IRDR nº 0010218-16.2020.8.27.2700, deve o magistrado de origem 
observar a determinação de suspensão do feito, até ulterior deliberação desta Colenda Corte Estadual. 5. Agravo de Instrumento 
conhecido e improvido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao agravo, indeferindo o pedido de 
gratuidade de justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011081-35.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: DAMIAO INACIO CLEMENTE 
ADVOGADO: PAOLLA ROSSANA SALOMONE (OAB RS081705) 
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
PARCELAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da 
gratuidade da justiça possui regulamentação dada pelos artigos 98 e seguintes do CPC e pelo art. 5º, inciso LXXIV, da CF, e, na 
regra constitucional, a benesse será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. 2. A declaração de pobreza 
para fins de assistência judiciária goza de presunção relativa, admitindo-se o indeferimento de ofício, porquanto deve haver 
inequívoca comprovação de que, de fato, a parte não possui condições de arcar com as custas do processo. 3. No caso in voga, 
o autor/agravante não demonstrou ser carecedor de recursos que evidenciem, de forma inequívoca, a sua condição de 
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hipossuficiente e de não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, mormente porque, 
segundo contracheques apresentados pelo próprio requerente, percebe remuneração bruta no valor de R$ 13.332,74. Além 
disso, as despesas processuais iniciais perfazem a quantia de R$ 840,15, podendo, inclusive, serem parceladas na forma como 
já consignado pelo julgador singular na decisão agravada, inexistindo qualquer indício de que tal importe irá comprometer o 
recorrente em seu sustento próprio ou de sua família. 4. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A 2ª Turma da Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, mantendo-se incólume a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora, Desa. 
Ângela Prudente. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009062-56.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS 
ADVOGADO: ADRIANA GONCALVES DE SENA (OAB TO010291) 
ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO001821) 
1º AGRAVADO: MARCO ANTONIO DIAS RODRIGUES (CPF) 
2º AGRAVADO: MARCO ANTONIO DIAS RODRIGUES (CNPJ) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL. 
SÓCIO RESPONDE PELAS DÍVIDAS, TENDO EM VISTA SER INDISTINGUÍVEL O PASSIVO E ATIVO DA EMPRESA DO DA 
PESSOA NATURAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Da análise dos autos, tem-se que o processo executivo foi ajuizado em face da 
pessoa jurídica, a qual trata-se de microempresa individual, conforme se vislumbra do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
lançado nos autos de origem. 2. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, verifica-se que o patrimônio da pessoa 
natural e da pessoa jurídica, quando se trata de microempreendedor individual, torna-se indistinguível, de forma que a pessoa 
natural responde pelas dívidas da pessoa jurídica e vice-versa. 3. Dessa forma, havendo confusão patrimonial entre os bens da 
empresa individual e de seu único sócio, não há se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica ou de 
inclusão do sócio na demanda, tendo em vista este já estar presente por meio da pessoa jurídica, motivo pelo qual deve ser a 
decisão de piso reformada com o deferimento da busca de bens pelo CPF e CNPJ da parte executada. 4. Recurso conhecido e 
provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão de origem para deferir a busca de bens, 
por meio dos sistemas judiciais, no CPF e CNPJ da parte executada, tendo em vista tratar-se de microempreendedor individual, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010034-26.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO JORGE ALVES 
ADVOGADO: CELIA REGINA TURRI DE OLIVEIRA (OAB TO002147) 
1º AGRAVADO: BANCO PAN S.A. 
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA (OAB TO05611A) 
2º AGRAVADO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE QUE FORA INDUZIDO A ERRO. LIMINAR INDEFERIDA. 
JUNTADA DE CONTRATO CONTENDO EXPRESSAMENTE AS INFORMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que para o 
deferimento da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a 
probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo ou o perigo na demora. 2. É entendimento firmado por esta Corte 
o de que deve ser deferida a medida acautelatória nos casos em que pairam dúvidas sobre a contratação de empréstimos, não 
obstante, no presente caso observa-se que o requerente, ora agravante, não nega a contratação de empréstimo, mas apenas 
que foi induzido a erro. 3. Ademais, com os documentos juntados em conjunto à inicial, percebe-se que o Termo de Adesão que 
assinou fora claro em informar a modalidade de empréstimo que estava contratando, de modo que não se configura a sua 
probabilidade do direito no presente momento, devendo ser mantida a decisão de origem. 4. Recurso conhecido e improvido 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007110-42.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0034738-50.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ALDÁRIO EVANGELISTA VASCO 
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO (OAB TO01119B) 
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AGRAVADO: JOÃO VICTOR GOMES VASCO E ANA JULIA GOMES VASCO  
ADVOGADO: CINDY KELLY VERAS DE CARVALHO PINHEIRO (OAB TO008828) 
AGRAVADO: ELOISA PEREIRA GOMES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO 
ALIMENTÍCIA. DIFICULDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. 
IRRELEVÂNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1.1. É cediço que a 
decretação da prisão civil do devedor de pensão alimentícia possui o condão de persuadir o executado ao cumprimento da 
prestação em mora, não servindo, desta maneira, como meio de punição ao devedor. 1.2. Nos termos da jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. 
1.3. É cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento das parcelas alimentares vencidas nos últimos três meses 
antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que vencerem no curso da lide (Súmula no 309 e Precedentes do 
STJ). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida, que decretou a prisão civil do agravante pelo 
período de 60 (sessenta) dias, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043647-81.2020.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ABN AMRO REAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (AUTOR) 
ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB SP209551) 
APELADO: KAROLAYNE SOARES LOPES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGULAR 
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DL 911/69, ART. 2º, § 2º. PRÉ-REQUISITO ESSENCIAL À AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, “A mora decorrerá do 
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é no sentido de que, “para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de 
encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda 
que não pessoalmente pelo devedor” (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 
21/08/2014, DJe 04/09/2014). 3. No caso concreto, a Notificação Extrajudicial (evento 1, NOTIFICACAO6) foi enviada para o 
endereço do contrato, qual seja, “Quadra 106 Sul Al 08 Lt 55 Plano Diretor Sul – Palmas/TO – CEP: 77020-076” (evento 1, 
CONTR4). Todavia, a entrega não foi realizada pelo motivo “Não existe o número”. 4. Do cotejo entre os documentos dos autos 
com a legislação e a jurisprudência do STJ, o que se depreende é que a notificação não alcançou seu destinatário, pois retornou 
sem recebimento por qualquer pessoa, até porque enviada para endereço inexistente. Ou seja, a orientação de ser “necessária a 
comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor” (AgInt no REsp 1.928.759/DF, Rel. 
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021) não foi atendida. 5. Nessa situação, deveria a instituição financeira 
esgotar os meios de notificação do devedor, providência não adotada. 6. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença vergastada. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, 
por não terem sido fixados honorários advocatícios na origem nos termos do voto da Relatora, e os votos dos Desembargadores 
Eurípedes Lamounier e Adolfo Amaro Mendes. Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041223-71.2017.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR: MARCOS LUCIANO BIGNOTI   MP6090     
APELADO: CERJO TERRA DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: MÁRCIO GIROTTO VILELA (RÉU) 
ADVOGADO: PAULA FABRINE ANDRADE PIRES (OAB TO009265) 
ADVOGADO: ALEX HENNEMANN (OAB TO002138) 
APELADO: TELIO LEAO AYRES (RÉU) 
ADVOGADO: ALUIZIO NEY DE MAGALHAES AYRES (OAB TO01982A) 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS   8786640     
APELADO: ROGER KNEWITZ (RÉU) 
ADVOGADO: PAULA FABRINE ANDRADE PIRES (OAB TO009265) 
ADVOGADO: ALEX HENNEMANN (OAB TO002138) 
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EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DESACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. FASE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. REGRA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA. ARTIGO 17, § 8º, DA LEI 
8.429/92. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ATO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. AUSENTE PROVA INDICIÁRIA MÍNIMA DO ATO ÍMPROBO E DO DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES 
PÚBLICOS. CONLUIO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO DA INICIAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. 
APELO MINISTERIAL E REEXAME IMPROVIDOS. 1. Não merece acolhida a preliminar de ausência de impugnação específica 
da sentença, suscitada em contrarrazões, porquanto, a despeito da repetição de fundamentos nas razões recursais, dela é 
possível extrair a exposição do fato e do direito vindicado, bem como as razões do pedido de reforma e de decretação de 
nulidade da sentença, sobressaindo o argumento ministerial da presença de justa causa e indícios mínimos do ato ímprobo, 
restando atendido o artigo 1.010 do CPC. 2. Vale pontuar que a Lei 8.429/92, alterada pela Lei 14.230, de 25/10/2021, traz 
regramentos de ordem processual e material, de modo que devem ser respeitados os atos processuais praticados sob a égide da 
lei processual em vigor ao tempo do ato, notadamente o artigo 17, § 8º, da LIA (na redação anterior), onde se preconiza que 
após o recebimento das defesas prévias, cabe ao julgador exercer o juízo de admissibilidade. 3. Assim, não há como acolher a 
tese preliminar de nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, pois não se admite que uma ação tão gravosa 
tenha prosseguimento quando desamparada de indícios mínimos do ato ímprobo e de justa causa, revelando-se a fase de 
recebimento da inicial (art. 17, § 8º, da LIA) como verdadeiro filtro para evitar que ações sem substrato fático e probatório 
elementar sejam levadas a efeito. 4. No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que não restaram demonstrados 
os indícios mínimos do ato de improbidade, aliado à conclusão de falta de justa causa e de inexistência do ato ímprobo, o que 
impõe a rejeição da inicial, na forma declinada na sentença guerreada e espelhada no artigo 17, § 8º, da Lei 8.429/92 (redação 
anterior). 5. A rigor, embora nessa fase processual tenha vigência o princípio “in dubio pro societate”, não se pode olvidar que o 
autor da ação tem a obrigação de apresentar documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato 
de improbidade, na forma preconizada pelo artigo 17, § 6º do referido diploma legal (redação anterior). 6. Neste cenário, onde 
foram apresentados apenas os atos administrativos de revogação da cessão da servidora e de remoção, além de uma 
degravação de áudio de mensagem do particular alcunhado de “Terrinha”, não se pode admitir que tenha sido demonstrada a 
presença de prova indiciária mínima do ato de improbidade, muito menos a conduta individualizada e o dolo de cada um dos 
agentes públicos, tampouco o elo volitivo que os une em suposto conluio. 7. Apelo ministerial e reexame necessário 
improvidos, a fim de manter inalterada a sentença primeva. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios - artigo 18 
da Lei Federal nº. 7.347/1985 (STJ, AgInt no REsp 1736894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018). 
ACÓRDÃO: A 2ª Turma da Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e ao reexame necessário, a fim de manter inalterada a sentença primeva. Sem 
condenação em custas ou honorários advocatícios - artigo 18 da Lei Federal nº. 7.347/1985 (STJ, AgInt no REsp 1736894/ES, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018), nos termos do voto 
da Relatora, Desembargadora Ângela Prudente. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o 
Juiz Jocy Gomes de Almeida. Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005718-42.2019.8.27.2731/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: DÉBORA MARIA FREITAS DE DEUS (AUTOR) 
ADVOGADO: KELLY NOGUEIRA DA SILVA GONÇALVES (OAB TO004451) 
APELADO: ANTÔNIO JOSÉ DE DEUS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Colhe-se dos autos, que a autora ajuizou ação objetivando a 
condenação do réu na execução das obrigações estabelecidas em Escritura Pública de Divórcio e Partilha de Bens, asseverando 
que surgiram situações novas depois do pacto celebrado, requerendo ainda seja estabelecido prazo para o cumprimento de 
obrigações que ainda não tiveram seu termo estipulado no acordo. 2.O juízo a quo determinou que a autora emendasse a inicial, 
a fim de que esclarecesse: ‘(i) quais foram as obrigações que o réu "não cumpriu em sua totalidade", conforme afirmado na 
inicial; (ii) a que ação de inventário e a quais bens a autora se refere quando afirma que "os imóveis partilhados tiveram 
averbação em cartório no entanto ainda não foram transferidos posto que pedem (sic) de ação de inventário em que o requerido 
é parte"; (iii) qual foi o prazo verbalmente pactuado entre as partes para cumprimento das obrigações; (iv) se a autora é sócia das 
empresas mencionadas na escritura pública de divórcio; (v) quais os bens imóveis objeto desta ação. Assim, deve a autora 
especificar os pedidos formulados, dizendo a quais bens se refere, visto que o item "d" dos pedidos não os especifica" 3. 
Determinada a emenda da exordial e quedando-se silente a autora, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão, 
sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os arts. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 4. A referida 
norma é cogente e determina ao magistrado que confira oportunidade à parte para suprir as irregularidades, viabilizando, com 
isso, o prosseguimento regular do feito sob pena de extinção prematura da demanda. 5. Em assim sendo, considerando que as 
disposições do artigo 319, III e IV, do CPC não foram regularmente atendidas pela apelante, notadamente porque a inicial não 
contém todos os requisitos necessários à correta proposição da ação, com pedido e causa de pedir, narração lógica dos fatos e 
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possibilidade jurídica, além de que as aludidas manifestações apenas referem-se a relatos desordenados e desarranjados de 
eventos/acontecimentos, que, entrementes, não permitem a extração, com determinação e clareza, das obrigações que pretende 
a autora que sejam executadas/desenvolvidas pelo réu na esfera judicial, não há como prosseguir o feito na situação que se 
encontra. 6. Ademais, a alegação da apelante de que é difícil para a mesma se deslocar nesta época pandêmica do coronavírus 
para busca das informações determinadas na emenda à inicial, tal dificuldade não restou comprovada.  Desse modo, não cabe à 
parte apelante invocar situações processuais que não se prestam a corrigir a sua inobservância em voga, a fim de sanar 
condutas descuradas no que tange ao impulso do feito com a cabível emenda. 7. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A 2ª Turma da Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença a quo. Sem honorários recursais, haja vista que sequer 
houve a triangularização processual, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Ângela Prudente. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Palmas, 09 de dezembro 
de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008406-02.2021.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004490-16.2020.8.27.2725/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: L. A. B. S. 
ADVOGADO: HELCIO CASTRO E SILVA (OAB GO004585) 
AGRAVADO: A. C. B. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - MIRACEMA DO 
TOCANTINS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO É DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO 
NA AÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA ACESSÓRIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 676 DO CPC. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao 
juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o meritum 
causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de 
instrumento. Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o 
deferimento da medida requerida na origem. 2. Considerando a natureza acessória dos embargos de terceiro e a distribuição por 
dependência à ação de execução, a competência para julgar a demanda é do juízo que ordenou a constrição do bem, não 
havendo o que se falar em deslocamento da competência para outra Comarca (Art. 676 do CPC). Precedentes STJ. 3. Agravo 
conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para suspender os efeitos da decisão constante no evento 16 dos autos 
originários, e determinar o regular processamento dos Embargos de Terceiro por aquele Juízo. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para 
suspender os efeitos da decisão constante no evento 16 dos autos originários, e determinar o regular processamento dos 
Embargos de Terceiro por aquele Juízo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010641-65.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: M C STEFENONI RIBEIRO 
RÉU: MARIA CRISTINA STEFENONI 
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, em virtude do pagamento no evento 104. Sob a égide do 
Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013190-04.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
RÉU: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Ante o exposto, não acolho os presentes embargos, e, nestes termos, EXTINGO o feito, em parte com resolução de mérito, em 
parte sem resolução do mérito, o que faço com fulcro nos artigos 487, inciso I, e 485, V do CPC e demais dispositivos legais 
aplicáveis à espécie, pelo que: a) RECONHEÇO a existência de coisa julgada, considerando o julgamento em sede de Ação 
Anulatória nº 0009671-60.2017.8.27.2706, o qual analisou a matéria de ilegitimidade e incompetência do Município de 
Araguaína-TO em lançar e executar ISS no local da prestação do serviço (tópicos 3, 4, 5 e 7 da petição inicial); b) REJEITO a 
alegação de nulidade do processo administrativo, devido as notas fiscais canceladas ou emitidas por empresas optantes do 
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simples nacional ou microempreendedor individual, diante da insuficiência de provas; c) REJEITO o pedido de minoração da 
multa aplicada, diante da não comprovação de excesso; CONDENO a parte embargante ao pagamento de custas processuais, 
assim como nos  honorários advocatícios devidos ao procurador da parte embargada,  os quais arbitro em 10% do valor 
atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 4°, inciso II do CPC. Caso interposta apelação, colham-se as contrarrazões e 
remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com homenagens de estilo. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição por 
reexame necessário (art. 496, §3º, inciso III do CPC). Promova a Escrivania a juntada por cópia desta sentença aos autos 
executivos 00145241520178272706.  Após, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa nos autos com as cautelas de estilo. 
 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013076-65.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: SHIRLENE LACERDA LIMA DA SILVA (SÓCIO) 
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais deduzidos na presente ação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do 
Código de Processo Civil, pelo que: 1. RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos créditos 
tributários de imposto declarado e não recolhido indicados na CDA de n°1884/2012. 2. DEIXO de analisar o pedido de 
declaração da nulidade da CDA, diante da perda do objeto. CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas 
processuais, assim como nos  honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargante, os quais arbitro em 10% do 
valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 4°, inciso II do CPC. Caso interposta apelação, colham-se as 
contrarrazões e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com homenagens de estilo. Sentença não sujeita ao duplo grau de 
jurisdição por reexame necessário (art. 496, §3º, inciso III do CPC). Promova a escrivania a juntada por cópia desta decisão aos 
autos executivos nº 50082508620138272706. 
 

Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado 
da Fazenda Pública 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 4329373- EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Recuperação Judicial nº. 00071498920198272706 
Chave Processo: 347996919219 
Autor(es):JULIA EDUARDO DE MENDONÇA, CPF: 45032939153FAZENDA CACHOEIRINHA, CNPJ: 31619907000167  
Advogado: ROGER SOUSA KUHN, DEARLEY KUHN, ROGER SOUSA KUHN e DEARLEY KUHN 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, 
Precatórias e Juizado da Fazenda Pública de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei etc... FAZ SABER a todos que virem, ou deste edital tiverem conhecimento, que neste Juízo tramita os autos de Recuperação 
Judicial nº. 00071498920198272706 e Chave Processo: 347996919219, tendo como Autores JULIA EDUARDO DE MENDONÇA 
e FAZENDA CACHOEIRINHA, e que  fora disponibilizado o Plano de Recuperação no evento nº124. Assim, ficam os credores 
advertidos que, caso queiram impugnar o plano de recuperação, a objeção deve ser realizada  no prazo de 30(trinta) dias, a 
contar da publicação deste, nos termos do parágrafo único do artigo 53 e o artigo 55, da lei 11.101/2005. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguem possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e 
afixado cópia no placar do fórum. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias 
do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (13/12/2021 )Eu, JÔSILÉYA BARBOSA SALES,  Chefe de Secretaria, que 
digitei. Herisberto e Silva Furtado Caldas-Juiz de Direito 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
O Doutor Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito única Vara Criminal, desta Comarca de Arapoema-TO., na forma da lei etc. FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, 
uma Representação por Medidas Protetivas de Urgência nº 0000351-38.2021.827.2708, requerida por R.C.S. em desfavor do 
representado LUCIMAR ANTONIO DOS SANTOS, vulgo “Cimar”, sem qualificação nos autos, atualmente residente em lugar 
incerto e não sabido, o qual fica intimado, da r. DECISÃO a seguir transcrita: Trata-se de requerimento formulado pela 
Autoridade Policial em favor da vítima ROSIMEIRA CABOCA DA SILVA, qualificada nos autos, no sentido de que sejam 
adotadas Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de LUCIMAR, vulgo “CIMAR”, com qualificações constantes nos autos, 
sob o fundamento de ter sido vítima de ameaças nos termos da Lei nº 11.340/2006. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de 
solicitação de medida protetiva em que se imputa ao indiciado a prática atos de violência doméstica, de acordo com a Lei n. 
11.340/2006. O caso de violência contra a mulher, que se encontram no âmbito de proteção da Lei 11340/2006, eis que a vítima 
informou um convívio com o autor do fato nos moldes preconizados na Lei de regência. O artigo primeiro da citada lei prevê 
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A vítima encontra-se constantemente 
sofrendo tais violações. Desta feita, o Poder Judiciário deve agir para coibir que tais formas de violência perdurem. Para tanto, a 
Lei 11340/06 previu medidas protetivas de urgência para a garantia da liberdade e da integridade física e psicológica da mulher. 
Nesse diapasão, vale ressaltar que as medidas protetivas de urgência, aqui preconizadas, poderão ser concedidas de imediato, 
independentemente de audiência das partes ou de manifestação do Ministério Público (art. 19, § 1º da lei 11.340/2006), até 
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mesmo de ofício, em razão do Poder Geral de Cautela do juiz, bem como pela própria teleologia da referida lei. Assim, ante a situação a que 
foi submetida, como saída, devem ser aplicadas as medidas protetivas elencadas na novel Lei "Maria da Penha", a fim de preservar sua 
segurança, sendo, pela análise do que me foi apresentado, impositivo o atendimento de seu clamor. ANTE O EXPOSTO, sendo imperativo a 
atuação do Poder Judiciário a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, para obrigar o acusado: 1. Afastamento do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2. A manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da ofendida, de seus 
familiares, nos termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei 11.340/2006; 3. A não manter contanto, por nenhum meio de comunicação com 
a ofendida, seus familiares e testemunhas, nos termos da alínea “b”, inciso II do art. 22 da Lei n. 11.340/06; 4. A não freqüentar os lugares 
onde a ofendida trabalha, endereço residencial, creche ou local de estudo dos filhos. As medidas protetivas terão vigência pelo prazo de 06 
(seis) meses, decorrido o prazo determino o arquivamento. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de 
forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do 
agressor. Diante da natureza penal das medidas protetivas de urgência que, como no caso concreto, instrumentalizam fatos concretos 
tipificados como crime – até porque seu descumprimento poderá determinar a prisão preventiva do agressor –, o contraditório, à míngua de 
previsão expressa, será exercido nos autos da ação penal condenatória ou incidentalmente, mediante simples petição. Transcorrido o prazo 
de vigência das medidas, acima fixado, sem a notícia de novos fatos de violência a este Juízo ou à autoridade policial, tal silêncio será 
interpretado como manifestação tácita da ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 13, da 
Lei nº. 11.340/06. Intime-se a requerente, por mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, 
devendo ela informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre 
as partes, cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas e arquivamento do feito. 
O ofensor deverá cumprir as outras medidas, consignando-se que o não cumprimento lhe acarretará aplicação dos dispositivos da Lei n° 
11.340/06, inclusive decretação de prisão preventiva. Intimem-se o MPE e a autoridade policial. Intime-se o agressor para que cumpra esta 
decisão em todos os seus termos. Caso não seja encontrado, intime-o por Edital. Cumpra-se.  Arapoema – TO, data certificada pelo sistema. 
(Ass) Jordan Jardim, Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade de Arapoema-TO., aos dois dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Escrivã Judicial, digitei o presente. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 46/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 14 de janeiro de 2022 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, 
ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 14 a 21  de  JANEIRO de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021  (evento 4087769). 
CONSIDERANDO a Informação Nº 357 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ (evento 4102558). 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, compete 
elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas Comarcas de DIANÓPOLIS, 
ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  14/01/2022 a 21/01/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da seguinte 
forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, dentro deste 
intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de medidas 
de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009 – 
CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante na 
Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do 
substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da Comarca 
de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de 
dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Paranã e 
Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 
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ANEXO - PORTARIA Nº 46/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 14/01/2022  ÀS 11H 59MIN DO DIA  21/01/2022 

JUIZ - COMARCA DE PARANÃ SERVIDORES/TELEFONE 

DR. MÁRCIO SOARES DA CUNHA 

ASSESSORA JURÍDICA: ISA BRAZ GOMES AQUINO - MAT - 358249 
TELEFONE: (62) 9 .8131-8503 
TÉCNICA JUDICIÁRIA: JAQUELINE DA COSTA SILVA SANTANA - MAT - 134854 
TELEFONE: (63) 984044768 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIAL:  CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 
TELEFONE: (63) 99233-9994 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL:  - JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 
TELEFONE: (63) 99236-3484 

 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA CRIMINAL 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 00018094520168272715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) ROMILSON DE SOUZA REGO, natural de Gurupi/TO, nascido aos 27/09/1959, filho de Maria Oneide Ribeiro do 
Nascimento , CPF n.º 930.303.391-49, residente na Rua 16, Qd.26, Lt.17, Setor Vila Nova, na cidade de Gurupi-TO. Atualmente 
em local incerto e não sabido, conforme consta dos autos, fica (m) intimado (s) pelo presente para que efetue o pagamento 
pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 369,33 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e treis centavos) no prazo de 10 
(dez) dias, conforme cálculo evento 134 (s). Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 17 de janeiro de 2022. Eu 
___ Jefersson Rodrigo Rodrigues Pereira. Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 10 (dez) dias virem ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação Penal supra mencionada que tem como Acusado, FRANCISCO SALU 
DA SILVA, brasileiro, casado, lavrador, filho de Miguel Salu da Silva e de Terezinha Eudália da Silva, portador do RG 206.492-5 SSP/PA; 
e, como este se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme consta na certidão do senhor oficial acostada nos respectivos autos, 
fica INTIMADO PELO PRESENTE, para comparecer ao fórum local no dia 08/02/2022, às 09horas, na sala do Tribunal do Júri Popular 
desta comarca de Guaraí/TO, onde participará da referida Sessão. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, aos 12/01/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou 
expedir o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
  
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos 
os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um 
processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado estando atualmente 
em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. 
Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10(dez) dias, ofereça por escrito, resposta à acusação materializada na inicial, conforme 
disposto no art. 396-A, do Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N°.0003213-40.2021.8.27.2721 Incidência Penal: Art. 342 do Código 
do Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. ACUSADO:  ALAINE DA SILVA BRITO, brasileira, 
solteira, natural de Guaraí/TO, nascida aos 08/10/1995, filha de Vangivaldo Pereira Brito e Luzia Raimunda da Silva, portadora do RG. 

1.019.915- 2ª Via – SSP/TO e CPF. 040.961.141-70, residente na Av. B-08, nº. 3643, Setor Aeroporto, próximo ao colégio Irineu, 
Guaraí/TO, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, aos 17/12/2021.Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito da Vara Criminal. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 39/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 13 de janeiro de 2022 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das 
atribuições legais e etc., 
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir o calendário de feriados municipais na sede da Comarca de Guaraí/TO; 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o calendário de feriados municipais no âmbito da Comarca de Guaraí/TO para o exercício de 2022: 
§1º 11 de Abril: Aniversário da Cidade (Lei municipal nº 85 de 17 de Fevereiro de 1975); 
§2º 29 de Junho: Padroeiro da Cidade - São Pedro (Lei municipal nº 85 de 17 de Fevereiro de 1975). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comunique-se a Douta Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.  
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 30/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 12 de janeiro de 2022 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o teor do Memorando 2212 DSG, do processo SEI nº 20.0.000024861-1, o qual solicita dados atualizados 
acerca do Fiscal de Execução de Contrato relativo aos serviços de limpeza das comarcas, e  
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº  21.0.000027546-5 e 21.0.000027139-7, 
CONSIDERANDO a Manifestação 1JACGJUS (4021487), Decisão/Ofício nº 3252 / 2021 - CGJUS/ASJCGJUS (4026827), e 
Despacho/Ofício Nº 2794 / 2021 - CGJUS/ASJCGJUS (4074670), contidos no processo SEI nº 21.0.000025406-9, 
RESOLVE: 
Art. 1° ALTERAR  a Portaria Nº 2688/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 05 de novembro de 2021, que passará a vigorar da 
seguinte forma: 
Art. 2º DESIGNAR a servidora ANA CARULINI BARBOSA E SILVA, matrícula nº 363622, Secretária do Juízo, para exercer a 
função de Fiscal Titular de Execução de Contrato (Fiscal setorial) nesta Comarca de Guaraí/TO, relacionado aos serviços de 
limpeza. 
Art. 3º DESIGNAR a servidora BÁRBARA PEREIRA XAVIER, matrícula nº 357073, Chefe de Secretaria da Vara Criminal, para, 
na ausência da titular, exercer a função descrita no artigo 2º desta Portaria. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Fica totalmente revogada a Portaria Nº 2457/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 13 de outubro de 2021. 
Intimem-se, encaminhando os autos à Presidência do TJ, CGJUS e DSG, para as anotações necessárias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00126729720208272722 
  
FINALIDADE: CITAÇÃO dos Réus: JOÃO FERNANDO NONIS, conhecido como “Fernando Bordon”, brasileiro, casado, 
comerciante, natural de Matão/SP, nascido aos 09.11.1973, portador do RG 21381267 SSP/SP, CPF 152.793.658-90, filho de 
Nelson José Nonis e Maria Aparecida Cerqueira Nonis e LUCIMARA CRISTINA AMANCIO NONIS, brasileira, casada, do lar, 
natural de Matão-SP, nascida aos 16.02.1972, inscrita no RG 21807285 SSP/GO, CPF 149.631.468-94 filha de Natalino Amancio 
e Antonia Bueno Amancio, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo 
de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO:   Art. 171, § 2º, VI, do Código Penal; art. 1º, I, da Lei 8.137/90, art. 1º, da Lei 9.613/98, art. 2º, da Lei 12.850/2013 
e art. 299, do Código Penal. 
Gurupi/TO, aos 17/01/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM Juiz 
de Direito Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO. 
 

3ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: RICARDO REINALDO DE MOURA, brasileiro, inscrito no CPF nº 708.691.701-04 atualmente em lugar incerto e não 
sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de PROCEDIMENTO COMUM que lhe é proposta por BANCO BV S.A., bem como para no 
prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: BANCO BV S.A.. REQUERIDO: 
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RICARDO REINALDO DE MOURA AÇÃO: Procedimento Comum Cível. Processo: nº 5004480-71.2012.8.27.2722  . PRAZO DO 
EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu Marilúcia Albuquerque Moura, técnica judiciária que digitei e subscrevi. José 
Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00091312720188272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por LEILA ALVES SOARES, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG n.º 428656-1 SESP/RO e do CPF 
nº. 827.341.941-04, residente e domiciliada na Rua 73, quadra 153, lote 13, Setor Nova Fronteira, na Cidade de Gurupi, Estado 
do Tocantins em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA e GEODETA RASSI CARNEIRO, e por este 
meio CITA as requeridas, NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 
02.740.090/0001-82, na pessoa de seu representante legal e GEODETA RASSI CARNEIRO, qualificação desconhecida, ambos 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS, com fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte 
ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 163772113018, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 de janeiro de 2022. Eu SUZIANE BARROS SILVEIRA 
FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei nos termos de lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: FRANCISCO SANTANA BARROS, brasileiro, casado, motorista, portador do CPF sob o nº 196.769.803-15, e RG sob 
o nº 1132492 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de INDENIZAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, que lhe é proposta por GISLLENE GUIDA BELEM, brasileira, estudante (jovem aprendiz – 
auxiliar administrativo), portadora do CPF sob o nº 033.318.201-48 e RG sob o nº 1.049.863, neste ato assistida por sua genitora 
MARIA JOSÉ ALVES GUIDA BELÉM, brasileira, camareira, portadora do CPF sob o nº 783.868.451-04 e do RG nº. 1.046.174, 
ambas domiciliadas e residentes na Rua S-03, Qd. 29, Lt. 18, s/n, setor Sol Nascente, Gurupi/TO, bem como para no prazo de 
15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-
ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: GISLLENE GUIDA BELEM. REQUERIDO: 
FRANCISCO SANTANA BARROS AÇÃO: Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0008078-74.2019.8.27.2722. PRAZO DO 
EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, técnica judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de 
Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Medida protetiva de urgência: 0011770.13.2021..827.2722 
Denunciado: MARCELO FERREIRA DA SILVA 
Vítimas: E.T.S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move em desfavor de MARCELO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF sob nº 013.559.303.40, filho de Maria da Cruz de Oliveira da silva e Antonio Ferreira da Silva, 
atualmente em local incerto e não sabido,  como incurso nos crimes definidos no artigo 18 e seguintes da  Lei 11340/2006, 
ficando o acusado, acima qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o Isto posto, CONCEDO a seguinte medida 
protetiva de urgência à vítima E.T.S., em desfavor de MARCELO FERREIRA DA SILVA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias: Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima  Proibição de manter qualquer forma de contato com a 
vítima, seja diretamente ou através de terceiros, por qualquer meio de comunicação;Apoio de proteção Policial.Saliento 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 Vara de Família e Defensoria Pública.O requerido desde já fica ciente que a 
cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão 
preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 
20 da Lei Maria da Penha.Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por 
este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo 
de outras eventuais infrações penais que venha a praticar contra a vítima.Sendo o requerido preso em flagrante delito, caberá ao 
órgão de segurança pública competente prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, 
devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do Código 
de Processo Penal.Determino à serventia: 
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1. 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 requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o 
procedimento; 

2. Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de 
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo 
em caso de descumprimento; 

3. 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. 
Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação; 

4. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da 
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os 
mesmos lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; 

5. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; 
6. Uma vez que foi deferida a medida de apoio de proteção policial, comunique-se a Patrulha Maria da Penha 

acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas medidas; 
7. Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de interesses 

mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis. 
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência 
para o requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento 
de outros crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas; 

8. 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.Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, 
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 5000053-27.2009.8.27.2725, chave para consulta n.º 704238273714, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu KLEBER MENDES CORREIA, pela prática do delito previsto 
nas sanções do artigo 33, caput, c/c Art. 40, Inc. V e Art. 35, caput todos da Lei Federal 11.343/06 c/c Art. 69, caput do CPB, em 
que figura como vítima A Justiça Pública, sendo o presente Edital para CITAR o acusado KLEBER MENDES CORREIA, 
brasileiro, natural de Goiânia/GO., nascido em 28.02.1980, filho de Darci Mendes Correia, RG: 4.183.854 SSP-PA, residente Rua 
Couto Magalhães, Quadra 5, Lote 7, Casa 4 – Bairro Cidade Jardim, em Goiânia/GO. CEP: 74.425-350, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para os termos da acusação, e INTIMAR o mesmo para audiência de instrução e julgamento designada 
para o dia 27/JANEIRO/2022, às 15h:00min, a realizar-se-à, por meio de VÍDEOCONFERÊNCIA, através da plataforma 
disponibilizada pelo CNJ (aplicativo “YEALINK MEETINGS"). LINK PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO: Usuários Convidados, por 
favor acesse e entre com a ID da conferência e senha para entrar na reunião: 
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=4GjTQl2CqNVBQlKnYpuGfQ ID: 29077,  SENHA:123456.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que 
fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins-TO., 
Cartório Criminal,  aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (17/01/22) Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0002531-70.2021..8.27.2726 
REQUERIDO: WILLIAN RODRIGUES LIMA 
VÍTIMA: KATIELLE CARVALHO LIMA 
FINALIDADE: INTIMAR a Sr. (a) requerido WILLIAN RODRIGUES LIMA,  brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em 
lugar incerto e não sabido. Fica (m) intimado o (s) dos termos da decisão de concessão de medidas protetivas, nos seguintes 
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termos: Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei n. 11.340/06, aplico ao requerido WILLIAN RODRIGUES LIMA as 
medidas protetivas de urgência adiante relacionadas, que reputo necessárias à garantia da incolumidade da requerente, sem 
prejuízo do disposto no artigo 19, § 3º da lei referida: a) Proibição de aproximar-se da vítima, seus familiares e das 
testemunhas, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros; b) Proibição de manter qualquer contato com 
a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;c) proibição de frequentar a residência e o 
local de trabalho de trabalho da vítima; d) o imediato afastamento do lar. A vigência das medidas fica condicionada ao 
ajuizamento de ação em que se discuta o rompimento da convivência e consectários e/ou a prática de crimes noticiados 
nestes autos, ou pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogáveis a requerimento fundamentado da ofendida. INTIME-SE o 
requerido, advertindo-o que o descumprimento a qualquer uma das proibições acima estabelecidas ensejará o crime de 
descumprimento de medidas protetivas de urgência e poderá acarretar a prisão em flagrante do requerido, nos termos 
do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, ou em decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 20 da referida Lei. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. (17/01/2021).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o 
presente. Marco Antonio Silva Castro, juiz de direito em substituição automática. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - Procedimento Comum Cível 
AUTOS: 0012875-43.2017.8.27.2729    
REQUERENTE: DANNILLO VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 01265283141 
REQUERIDO: CARLOS ROBERIO ROCHA SEVERIANO - CPF: 76690130797 
REQUERIDO: J G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA-ME - MALACURTI - CNPJ: 08106086000143 
REQUERIDO: MARINA MORAES PINHEIRO SEVERIANO - CPF: 82979820172 
REQUERIDO: BRUNO RODRIGUES SÁ - CPF: 01238840124 
REQUERIDO: JMD COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA (MALACURTI) - CNPJ: 12363146000180 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0012875-43.2017.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por DANNILLO 
VIEIRA OLIVEIRA em desfavor de MARINA MORAES PINHEIRO SEVERIANO, J G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COURO 
LTDA-ME - MALACURTI, CARLOS ROBERIO ROCHA SEVERIANO, BRUNO RODRIGUES SÁ e JMD COMÉRCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA (MALACURTI), e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida MARINA 
MORAES PINHEIRO SEVERIANO, CPF: 82979820172, J G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA-ME - MALACURTI, 
CNPJ: 08106086000143, CARLOS ROBERIO ROCHA SEVERIANO, CPF: 76690130797, BRUNO RODRIGUES SÁ, CPF: 
01238840124 e JMD COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA (MALACURTI), CNPJ: 12363146000180, 
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, 
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 74.SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
  

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Boletins de expediente 
AUTOS Nº:  0036575-09.2021.8.27.27.29 AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.  REQUERENTE: EDNA ASSUNCAO DA 
CRUZ  ADVOGADOS: JOÃO PERES DE ANDRADE FILHO  REQUERIDOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL & EMPRESARIAL LTDA / UNITINS- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE TOCANTINS , DESPACHO: Analisando 
os autos verifico que o(a) representante processual da parte autora não se encontra cadastrado(a) no Sistema E-proc. Desta 
feita, diante da obrigatoriedade do credenciamento eletrônico no Sistema E-Proc prevista no art. 2º da Lei nº 11.419/2006, 
intime-se via Diário da Justiça Eletrônico o(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias promover as 
providências que lhe são devidas para tanto. Em não havendo o cumprimento da providência supra, intime-se via Correio a parte 
autora para que comunique seu(ua) Advogado(a) sobre os termos do presente despacho, no mesmo prazo acima assinalado sob 
pena de extinção e arquivamento do feito. Bem como para providencia fica Vossa Senhoria  João Peres de Andrade Filho Titular 
da 10ª Defensoria Pública Cível, OAB/PA n° 13.232-B/07 INTIMADO  a efetua (em) seus cadastramento (s) no Sistema de 
Processo Eletrônico E-PROC/TJTO, para viabilizar futuras intimações. Palmas, 17 de Janeiro de 2022, JOSE MARIA LIMA, Juiz 
de Direito Respondendo pela 2ª VFFRP”    
 
AUTOS Nº 00415021820218272729   AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.  REQUERENTE: DOUGLAS AGUIAR DAS 
NEVES ADVOGADO: WAGNER ROBERTO GARCIA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN- 
TO , DESPACHO: Analisando os autos verifico que o(a) representante processual da parte autora não se encontra cadastrado(a) 
no Sistema E-proc. Desta feita, diante da obrigatoriedade do credenciamento eletrônico no Sistema E-Proc prevista no art. 2º da 
Lei nº 11.419/2006, intime-se via Diário da Justiça Eletrônico o(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 
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promover as providências que lhe são devidas para tanto. Em não havendo o cumprimento da providência supra, intime-se via 
Correio a parte autora para que comunique seu(ua) Advogado(a) sobre os termos do presente despacho, no mesmo prazo acima 
assinalado sob pena de extinção e arquivamento do feito. Bem como para providencia fica Vossa Senhoria WAGNER ROBERTO 
GARCIA OAB/ SC n° 22.328 INTIMADO  a efetua (em) seus cadastramento (s) no Sistema de Processo Eletrônico E-
PROC/TJTO, para viabilizar futuras intimações. Palmas, 17 de Janeiro de 2022, JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito 
Respondendo pela 2ª VFFRP 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0046944-62.2021.827.2729 – Chave Processo 887186772221 
Deprecante: 2ª Vara Cível e Empresarial da Com. de Xinguara - PA 
Ação: Retificação - nº de origem: 0802366-79.2021.8.14.0065 
Requerente: Adriana Maria de Oliveira 
Advogado: Joel Carvalho Lobato – OAB 
Requerida: Juliana Oliveira Dias e outros 
INTIMAÇÃO: 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as 
CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link + Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como 
as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde 
já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as informações de depósito/transferência são encontradas no 
seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao. Por oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, 
esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência programada não comprova o pagamento, sendo que 
o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de 
BAIXA in continenti. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALICE R. DE SOUSA - ME,  CPF/CNPJ: 01.200.430/0001-10, e do sócio 
solidário: ALICE RAIMUNDO DE SOUSA,  CPF/CNPJ: 139.805.378-3  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00304453720208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) H-002/2018  , inscrita em: 07/12/2018, referente ao 
ICMS PARCELADO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 226.121,80 (duzentos e vinte e seis 
mil cento e vinte e um reais e oitenta centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EMERSON ALVES CAMPOS. CNPJ/CPF: 027.087.911-09, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00490783320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190029213, inscrita em 
24/05/2019, referente à  ITBI - IMP TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS; 20190029214, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU 
REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.043,65 (Três Mil e Quarenta e Três Reais e 
Sessenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens 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 
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NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de janeiro de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): LUMA ENGENHARIA EIRELI. CNPJ/CPF: 13.234.932/0001-40, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00457506120208272729, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200002489, inscrita em 
24/01/2020, referente à  ISS-SN; 20200002490, inscrita em 23/01/2020, referente à ISS-SN; 20200002491, inscrita em 
24/01/2020, referente à ISS-NFSE; 20200002492, inscrita em 24/01/2020, referente à  TLF, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 28.315,47 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): LEYDIANNE BARROS DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 014.102.311-27, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00450083620208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200002289, 
inscrita em 04/01/2019, referente à  IPTU REV; 20200019003, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.247,35 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): TELENGE LTDA. CNPJ/CPF: 26.636.506/0001-85, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00425712220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001461, inscrita em 
04/01/2019, referente à IPTU REV; 20200001462, inscrita em 24/01/2020, referente à IPTU, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.804,45 (Dois Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BATALHA AUTO ESCOLA ANK LTDA,  CPF/CNPJ: 08147087000136, e 
do sócio coobrigado: ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS,  CPF/CNPJ: 498.863.201-68, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
– 00299766420158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-161/2015, inscrita em: 09/03/2015, referente ao 
PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.055,56(um mil cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): MERCEARIA AMIGAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA. CNPJ/CPF: 28.427.878/0001-27, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00425617520208272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20200001394, inscrita em 03/10/2019, referente à MUL-POST; 20200001395, inscrita em 24/01/2020, 
referente à TLF; 20200001396, inscrita em 24/01/2020, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.325,09 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VICENCA FERREIRA DE SOUZA,  CPF/CNPJ: 01596125195, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00287822920158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20150009496, inscrita em: 
21/05/2015, referente ao IPTU; 20150009497, inscrita em: 21/05/2015, referente ao: TXS-COLIXO; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.055,56(um mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos),que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: VALDERI VAZ DE AGUIAR,  CPF/CNPJ: 183.230.903-78, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00266291820188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180002739, inscrita em: 
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22/07/2016, referente ao TLS; 20180002740, inscrita em: 22/07/2016, referente ao: TLF; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era R$ 2.540,16 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta Reais e Dezesseis Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): J.R. PEREIRA. CNPJ/CPF: 13.620.642/0001-35, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 00418749820208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001040, inscrita em 03/10/2019, 
referente à TLF; 20200001043, inscrita em 03/10/2019, referente à ISS-NFSE, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 29.157,39 (Vinte e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ/CPF: 
10.425.864/0001-09, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00413491920208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20200000624, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV; 20200000625, inscrita em 24/01/2020, referente à IPTU, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 23.652,22 (Vinte e Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e 
Dois Reais e Vinte e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas - TO, 17 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócios coobrigados: MANOEL ANTONIO BARBOSA, CPF/CNPJ: 976.337.635-15, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00155559820178272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170013856, inscritas 
em: 05/02/2014, referentes ao TLS; 20170013857, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 647,85 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócios coobrigados: TATIANA CRISTINA BEVENUTO DOS SANTOS SILVA, 
CPF/CNPJ: 029.488.194-82, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00118639620148272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20140002018, inscritas em: 05/02/2014, referentes ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 768,18 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Dezoito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado: FRANCISCO DE ASSIS MATOS DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 
038.639.548-90,por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00107379820208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20190003204, inscritas em: 06/03/2017, referentes ao IPTU; 20190003205, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 
20190003206, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era R$ 3.701,82 (Três Mil e Setecentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 
03.443.434/0001-54,por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00076328420188272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-5868/2017, inscritas em: 12/09/2017, referentes ao DEBITOSPROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 19.245,77(dezenove mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado: S.M COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 14.829.374/0001-29,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc – 00025154420208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190002582, inscritas em: 
04/01/2019, referentes ao IPTU REV; 20190002583, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190002584, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20190002585, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190002586, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190002587, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.166,98 (Seis Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do sócio coobrigado: GILMAR GOMES SILVA, CPF/CNPJ: 011.187.661-30,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00017001820188272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028497, inscritas em: 
26/10/2015, referentes ao ISS-DMS; 20170028498, inscrita em 22/07/2016, referente ao TLF; 20170028500, inscrita em 
24/08/2017, referente ao ISS-NFSE-RF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 47.566,67 
(Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado: JANETE ARAUJO SANTOS, CPF/CNPJ: 07.399.578/0002-92,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00010162520208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190036432, inscritas em: 
03/10/2019, referentes ao TLF; 20190036433, inscrita em 03/10/2019, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era R$ 2.557,29 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAULO DIVINO CABRAL,  CPF/CNPJ: 38910179104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00313037320178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20170015970, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao IPTU; 20170015971, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170015972, inscrita em: 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20170015973, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU; 20170015974, inscrita em: 
 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170015975, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.668,88 (Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Oito 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00062862920178272731     Chave: 159285917117 
Acusado: RONALDO CORREIA DE LIMA e FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado TIAGO ALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, frentista, nascido 
aos 24.07.1991, natural de Barrolândia/TO, filho de José Martins de Sousa e de Maria Alves de Sousa, residente na Rua 37, 444, 
Setor Milena, Paraíso/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja 
parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado para condenar TIAGO ALVES DE SOUZA, devidamente qualificado, como incurso nas penas do 
artigo 180, caput, do Código Penal. PENA DEFINITIVA: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário 
mínimo. fica o réu Tiago Alves de Souza, definitivamente condenado. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 
17/01/2022. Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi.RENATA DO NASCIMENTO E 
SILVAJuíza de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0018106-
81.2021.8.27.2706 , tendo como réu: DENILSON GONÇALVES LIMA. brasileiro, união estável, nascido aos 18/02/1997, filho de 
Rosilda gonçalves da silva, e Nelicio Pereira Lima, CPF 068.195.261-05, residente em local incerto e não sabido; sendo o 
presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da decisão no evento 05 a seguir transcrito; Ante o exposto, por serem 
necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da Requerente, DEFIRO a representação, DETERMINANDO 
a adoção das seguintes Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, a 
serem cumpridas pelo representado DENILSON GONÇALVES LIMA: Separação de corpos; Afastamento do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida (Art. 22, II da Lei 11.340/06); O representado fica proibido aproximar-se da 
ofendida e de seus familiares onde quer que eles se encontrem, estabelecendo para isso um limite mínimo de 200 
(duzentos) metros de distância (Art. 22, III, alínea “a”, Lei 11.340/06); O representado fica expressamente proibido de se 
comunicar com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de comunicação, a saber, telefonia (convencional e 
celular - whatsAap), cartas, escritos, recados por terceiros etc. (art. 22, inciso III, alínea "b", Lei 11.340/06); O 
representado fica expressamente proibido de frequentar o local de trabalho da vítima, a fim de preservar sua integridade 
física e psicológica (art. 22, inciso III, alínea "c", Lei 11.340/06); Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, 
publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (10/01/2022), lavrei o 
presente termo. 

Ana Aparecida Pedra Dantas 
  Técnica Judicial 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 0002367-94.2020.8.27.2741, tendo como réu: CÍCERO DOS 
SANTOS, brasileiro, natural de Junqueiro-AL, nascido aos 29.08.1965, filho de Benedita Maria da Conceição, inscrito no CPF nº 
026.688.871-27,residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença 
no evento 47 a seguir transcrito; Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR CÍCERO DOS 
SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal, com implicações da Lei nº 
11.340/06. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dez dias 
do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (10/01/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Aparecida Pedra Dantas 
Técnica Judicial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 0001800-97.2019.8.27.2741, tendo como réu: VALDIR 
RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Wanderlândia-TO, nascido em 30/09/1996, portador do RG nº 
1.258.224 SSP-TO, CPF nº 060.880.721-48, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique 
INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 63 a seguir transcrito; Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a 
denúncia para CONDENAR VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 155, caput, 
do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª 
via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos 
dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (10/01/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Aparecida Pedra Dantas 
Técnica Judicial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 0000188-56.2021.8.27.2741, tendo como réu: FÁBIO GOMES 
DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/12/1990, natural de Wanderlândia-TO, filho de Luiza Maciel Gomes de Souza e 
José Ferreira de Souza, CPF nº 039.725.831-33, vitima: JANISLENE DA SILVA SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/09/1997, natural de Araguaína-TO, filha de Maria Arlene Pereira da Silva e Sandro Morete de Sousa Carreiro, residentes em 
local incerto e não sabido; sendo o presente para que fiquem INTIMADOS, do inteiro teor da sentença no evento 36 a seguir 
transcrito; Diante do exposto, e de tudo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 
estatal para CONDENAR FABIO GOMES DE SOUZA, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º 
e art. 147, caput, na forma do art. 69 ambos do CPB, com implicações da Lei 11.340/2006, e, ABSOLVÊ-LO da contravenção 
penal descrita no art. 21, da LCP, o que faço com suporte nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de 
janeiro de dois mil e vinte dois (10/01/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Aparecida Pedra Dantas 
Técnica Judicial 

 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0001267-70.2021.8.27.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): ALEX RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, 
brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural de Ananás/TO, nascido aos 23/08/1996, filho de Edilene Márcia Rodrigues, 
brasileiro, nascido aos 11/10/1981, natural de Wanderlândia/TO, filho de Maria Alves Diniz, portador do RG n° 787.341, residente 
em local incerto e não sabido. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 
do CPP), com escopo de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera 
arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à 
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resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, 
concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar 
nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas penas do art. 155, “caput”, do 
Código Penal, até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, 
(11/01/2022). 
                                                                                 Ana Aparecida Pedra Dantas 

Técnica Judicial 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
 0000455-28.2021.8.27.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): SILMAKS TORRES RODRIGUES, 
brasileiro, solteiro, técnico em segurança do trabalho, nascido aos 21/08/1981, natural de Wanderlândia-TO, filho de Silvandira 
Torres Rodrigues e Arnaldo Rodrigues Costa, portador do RG nº 396274, inscrito no CPF sob o nº 977.685.881-34, residente em 
local incerto e não sabido. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do 
CPP), com escopo de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera 
arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à 
resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, 
concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar 
nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas penas do artigo 306, caput e § 
1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do 
presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e vinte dois, (11/01/2022). 
                                                                                  Ana Aparecida Pedra Dantas 

Técnica Judicial 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc...   FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 
15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0001356-64.2019.8.27.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): CLÁUDIO ROBERTO, brasileiro, divorciado, 
motorista, natural de Araputi/PR, nascido aos 18/09/1972, filho de Antônio Valdir Roberto e de Selma de Fátima Roberto, 
portador do RG n. 5890008-7 SSP/PR, CPF 830.261.429-72, residente em local incerto e não sabido. Citando-os para responder 
a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a acusacão, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não 
constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a 
fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a 
Justiça Pública, por incurso(s) nas penas do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, até final julgamento, sob pena de revelia, 
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, 
aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, (10/01/2022). 
  

Ana Aparecida Pedra Dantas 
Técnica Judicial 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc.. FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0001356-64.2019.8.27.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): RONALDO ALVES DA SILVA, brasileiro, 
nascido aos 11/10/1981, natural de Wanderlândia/TO, filho de Maria Alves Diniz, portador do RG n° 787.341, residente em local 
incerto e não sabido. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), 
com escopo de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir 
preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
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arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo 
legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista 
dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação 
penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas penas do art. 129, §3°, do Código Penal, até final 
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, (10/01/2022) 
 
                                                                                Ana Aparecida Pedra Dantas 

Técnica Judicial 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0020674-
70.2021.8.27.2706 , tendo como réu: MADIAN GOMES DA CONCEIÇÃO, basileiro, uniao estavel, naturaI de WandeHandia-TO, 
naciido 20/08/1988, CPF nº 030.271.891-58, filho de Angelina Gomes da Conceição e Francisco de Assis Pereira, residente em 
local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 21 a seguir 
transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 
estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (10/01/2022), 
lavrei o presente termo. 

Ana Aparecida Pedra Dantas 
Técnica Judicial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0018106-
81.2021.8.27.2706 , tendo como réu: HEDUARDO WANDERLEY BiLIO. brasileiro, solteiro, nascido aos 11/09/1985, filho de 
Marina Sousa Wanderley BiIio, e Taurino Aives Bilio, CPF nO 016.383.161-04, residente em local incerto e não sabido; sendo o 
presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 29 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das 
medidas protetivas nestes autos.. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça 
Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado 
do Tocantins, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (10/01/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Aparecida Pedra Danta 
     Técnica Judicial 

  

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª VARA CÍVEL 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0007737-84.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL 
RÉU: RAMON COELHO GALVÃO 
RÉU: SANDRA ANTONIA DE ANDRADE 

EDITAL Nº 2338313 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
 ORIGEM/REFERÊNCIA: Processo nº: 0007737-84.2020.827.2731; Chave Processo nº: 886211267520; Natureza: Ação de Cumprimento de 
Sentença; Valor da Causa: R$ 578.635,55 (quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); 
Exeqüente(s)/Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A; Advogado(s) do Exeqüente(s): Rose Mary Silva 
Pellegrini – OAB/SP nº 164071; Executado (a) (s) Devedor(es): RAMON COELHO GALVÃO e SANDRA ANTÔNIA DE ANDRADE; 
Advogado(s) do Executado(s): N i h i l. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR ao(a) executado(s) RAMON COELHO GALVÃO e SANDRA 
ANTÔNIA DE ANDRADE, atualmente em lugar(es) incerto(s) e não sabido(s), para, no prazo de QUINZE (15) DIAS (NCPC, art. 523), 
cumprir a sentença, procedendo ao pagamento da quantia apontada pelo devedor, ou seja, no valor de R$ 578.635,55 (quinhentos e setenta 

e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), mais custas, taxa judiciária e despesas, sob pena de 
NÃO PAGANDO ser a dívida acrescida de MULTA de 10%( dez por cento) e HONORÁRIOS DE ADVOGADO de 10% (dez por 
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cento), nos termos do § 1º, art. 523 do NCPC. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (0**63) 
3602-1360/ 3361-1127. Paraíso do Tocantins / TO., 10 de Março de 2.021. Eu, Glacyneide Borges Rocha, Técnica Judiciária, o digitei. 
CERTIDÃO Certifico e dou fé que afixei uma via do presente, no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Paraíso do 
Tocantins/TO, _______/_______/__________.   
Documento eletrônico assinado por RICARDO FERREIRA LEITE, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2338313v2 e do código CRC a367c5e0. 
 Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): RICARDO FERREIRA LEITE Data e Hora: 10/3/2021, às 18:29:2 
 0007737-84.2020.8.27.2731 2338313 .V2 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 4, de 17 de janeiro de 2022 
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 22.0.000000584-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Rafaela Brilhante de Macedo, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Augustinópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 5, de 17 de janeiro de 2022 
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 22.0.000000584-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Erika Gisella Carvalho Ribeiro da Silva para o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Augustinópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 43, de 13 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins para o 
exercício de 2022: 

DATAS FERIADOS E/OU PONTOS FACULTATIVOS 

28 de fevereiro Carnaval (art. 110, parágrafo único, Lcp nº 10/1996) 

1º de março Carnaval (art. 110, parágrafo único, Lcp nº 10/1996) 

13 e 14 de abril Semana Santa (art. 110, Lcp nº 10/1996) 

15 de abril Semana Santa (art. 110, Lcp nº 10/1996) 

21 de abril Tiradentes 

22 de abril Ponto facultativo 

16 de junho Corpus Christi 

17 de junho Ponto facultativo 

7 de setembro Independência do Brasil 

8 de setembro Nossa Senhora da Natividade – Padroeira do Tocantins 

5 de outubro Criação do Estado do Tocantins 

12 de outubro Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil 

28 de outubro 
Ponto facultativo  
Dia do servidor público 

2 de novembro Finados 

15 de novembro Proclamação da República 
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 Art. 2º Por questões de melhor organização e planejamento judiciários os feriados alusivos à instituição dos cursos jurídicos no 
Brasil (11/ago) e ao Dia da Justiça (8/dez), serão comemorados, respectivamente, nos dias 9 de setembro e 14 de novembro 
de 2022. 
Art. 3º Na Capital, além das datas previstas nos arts. 1º e 2º, são feriados municipais os dias 19 de março (Padroeiro de Palmas) 
e 20 de maio (aniversário da cidade). 
Art. 4º As Comarcas do interior, além das datas previstas nos arts. 1º e 2º, terão feriados municipais próprios, competindo ao 
magistrado Diretor do Foro deliberar sobre o expediente quando se tratar de ponto facultativo decretado pela autoridade 
municipal competente, nos termos do parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 50, de 14 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000028820-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para auxiliar a Comarca de Novo Acordo, em regime de mutirão, por 
meio de mutirão de audiências, julgamento (sentenças e decisões) e despachos dos processos que aptos, bem como equipe de 
cartório, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 102/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, matrícula nº 211572, relativas ao 

exercício de 2022, marcadas para o período de 17/01 a 08/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 08/02/2022, para serem 
usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 103/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Silas Bonifacio Pereira, matrícula nº 128748, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
 
Portaria Nº 52, de 17 de janeiro de 2022 
Designa gestores para o acompanhamento das Metas Nacionais 2022 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
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CONSIDERANDO os macrodesafios constantes na Resolução nº 47, de 11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o 
Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no período de 2021 a 2026; 
CONSIDERANDO a deliberação dos Presidentes de Tribunais no XV Encontro Nacional do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a necessidade de indicar gestores para acompanhamento das Metas Nacionais 2022 e o contido nos autos nº 
22.0.000000899-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar os gestores das Metas Nacionais 2022 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a seguir 
especificados: 

Metas 

Coordenadora 
de Metas de 
1º Grau 
Juiz Manuel 
de Faria Reis 
Neto 

Gestor no 1º Grau 

Coordenadora 
de Metas de 
2º Grau 
Desa. Maysa 
Vendramini 
Rosal 

Gestor no 2º Grau 

Meta 1 de 2022 – Julgar quantidade maior 
de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente, excluídos os 
suspensos e sobrestados no ano corrente. 

Juiz Esmar Custódio Vêncio 
Filho 

Desa. Ângela Prudente 

Meta 2 de 2022 – Identificar e julgar, até 
31/12/2022, pelo menos, 80% dos 
processos distribuídos até 31/12/2018 no 
1º grau, 80% dos processos distribuídos 
até 31/12/2019 no 2º grau, e 90% dos 
processos distribuídos até 31/12/2019 nos 
Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

Juiz Marcelo Laurito Paro 
Desa. Jacqueline 
Adorno 

Meta 3 de 2022 - Aumentar o indicador 
"Índice de Conciliação do Justiça em 
Números" em 2 pontos percentuais em 
relação a 2021. 

Juiz Márcio Soares da 
Cunha 

Des. Helvécio de Brito 
Maia Neto 

Meta 4 de 2022 – Identificar e julgar até 
31/12/2022, 60% das ações de 
improbidade administrativa e das ações 
penais relacionadas a crimes contra a 
Administração Pública, distribuídas até 
31/12/2018, em especial a corrupção ativa 
e passiva, peculato em geral e concussão. 

Juíza Ana Paula Araujo 
Aires Toribio 

Desa. Etelvina Maria 
Sampaio Felipe 

Meta 5 de 2022 – Reduzir em 0,5 ponto 
percentual a taxa de congestionamento 
líquida de processo de conhecimento, em 
relação a 2021. Cláusula de barreira: 56%. 

Juíza Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi 

Desa. Maysa 
Vendramini Rosal 

Meta 8 de 2022 - Identificar e julgar, até 
31/12/2022, 50% dos casos de feminicídio 
distribuídos até 31/12/2020 e 50% dos 
casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher distribuídos até 
31/12/2020. 

Juíza Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira 
(violência doméstica e 
familiar) e Juiz Cledson 
José Dias Nunes 
(feminicídio) 

Não se aplica 

Meta 9 de 2022 - Realizar ações que 
visem à difusão da cultura da inovação em 
suas diversas dimensões e nas interações 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no 
âmbito do Poder Judiciário. 

Juíza  Gisele Pereira de 
Assunção Veronezi 

Não se aplica 

Meta 10 de 2022 - Promover a 
Transformação Digital – Justiça 4.0 (todos 
os segmentos) - Implementar, durante o 
ano de 2022, as ações* do Programa 
Justiça 4.0 nas unidades jurisdicionais do 
tribunal. *Juízo 100% Digital; Núcleos de 
Justiça 4.0; Balcão Virtual; Plataforma 
Digital do Poder Judiciário (PDPJ); Codex. 

Des. Pedro Nelson de 
Miranda Coutinho 

Des. Pedro Nelson de 
Miranda Coutinho 

Meta 11 de 2022 - Promover os Direitos 
da Criança e do Adolescente (Justiça do 
Trabalho, Justiça Estadual e Justiça 

Juiz Adriano Gomes de 
Melo Oliveira  

Des. Adolfo Amaro 
Mendes 
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Federal) - No 1º grau, 80% e no 2º grau, 
95% dos processos em fase de 
conhecimento, nas competências da 
Infância e Juventude cível e de apuração 
de ato infracional, distribuídos até 
31/12/2020 nas respectivas instâncias. 

Meta 12 de 2022 - Identificar e impulsionar 
25% dos processos relacionados às ações 
ambientais distribuídos até 31/12/2021. 

Juiz Wellington Magalhães 
Des. Pedro Nelson de 
Miranda Coutinho 

Metas Nacionais no que couber às Turmas 
Recursais 

Juiz Jossanner Nery Nogueira Luna 

Metas Nacionais 1, 2, 3 e 5/2022, na parte 
que couber aos Juizados Especiais. 

Juiz Arióstenis Guimarães Vieira 

Art. 2º Os gestores identificados deverão apresentar plano de ação para a persecução da meta, no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar da publicação do glossário pelo Conselho Nacional de Justiça, e terão como informações os dados apresentados no 
sistema de estatística. 
§ 1º Os gestores acompanharão a aplicação das medidas previstas nesta Portaria e adotarão providências complementares 
necessárias ao cumprimento das Metas Nacionais. 
§ 2º Os coordenadores de metas representarão o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins perante o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e poderão indicar, conforme a conveniência ou a necessidade, gestores e outros servidores para participarem de 
eventos e reuniões relacionados às Metas Nacionais, bem como propor a adoção de providências complementares para o 
acompanhamento das metas. 
§ 3º A Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (COGES) e suas unidades subordinadas darão prioridade às 
demandas relacionadas às Metas Nacionais apresentadas pelos gestores e coordenadores, priorizando a elaboração de 
relatórios estatísticos e eventuais atualizações dos sistemas informatizados que visem ao cumprimento das Metas. 
Art. 3º COGES acompanhará, no CNJ, instruções, orientações e detalhamentos relativos às Metas Nacionais, repassando-os aos 
gestores com as sugestões que julgar apropriadas. 
§ 1º Até o décimo dia útil de cada mês, impreterivelmente, os coordenadores encaminharão à COGES, em formato próprio, as 
informações necessárias ao envio obrigatório ao CNJ. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se a todas as unidades administrativas responsáveis por informações de envio 
obrigatório ao CNJ. 
§ 3º As informações destinadas ao CNJ, após a conferência dos setores respectivos, serão submetidas aos gestores, 
preferencialmente, na reunião trimestral e constarão em atas os itens deliberados. 
§ 4º A COGES submeterá aos gestores, mensalmente, os resultados com as pendências relacionadas ao cumprimento das 
Metas Nacionais estabelecidas pelo CNJ. 
Art. 4º Para o cumprimento das metas de produtividade, os gestores e as unidades coordenadoras elaborarão relatórios mensais 
comparativos entre o número de processos distribuídos e o de julgados, conforme os parâmetros estabelecidos pelo CNJ. 
§ 1º Os resultados abrangerão, dentro do possível, o volume total de processos distribuídos e julgados mensalmente, conforme 
os parâmetros estabelecidos pelo CNJ, assim como individualizarão a situação de cada gabinete, no 2º grau, e de cada unidade 
judiciária, no 1º grau. 
§ 2º Para o cumprimento da Meta 3, o Juiz Gestor apresentará relatório demonstrando o andamento das ações que tenham por 
objetivo promover o aumento do indicador Índice de Conciliação do Justiça em Números. 
Art. 5º A evolução do cumprimento das Metas Nacionais será avaliada mensalmente pelos gestores, que promoverão as medidas 
necessárias ao seu atingimento, dentre as quais: 
I – indicar, em ordem de prioridade, as varas judiciais com necessidade de auxílio efetivo; 
II - propor sistemas de mutirão, ações estratégicas e esforços concentrados, voltados à redução de acervo processual e ao 
tratamento de situações de unidades judiciais que possam impactar no cumprimento das metas; 
III - propor ações de melhoria dos procedimentos relacionados à tramitação e ao julgamento de processos, com vistas à 
otimização da prestação jurisdicional. 
Art. 6º Os coordenadores realizarão reuniões trimestrais gestores e demais servidores envolvidos no cumprimento das Metas 
Nacionais. 
Parágrafo único. Das reuniões serão lavradas atas que conterão a situação de cada uma das Metas Nacionais, bem como as 
medidas que serão adotadas para atingimento destas. 
Art. 7º O Presidente do Tribunal de Justiça poderá autorizar outras medidas para o cumprimento das metas objeto desta Portaria. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Portaria Nº 58, de 17 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria nº 826/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 05 de abril de 2021 que designou a magistrada Umbelina 
Lopes Pereira Rodrigues para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, 
Precatórias e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Araguaína. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 53, de 17 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os termos da Resolução TJTO nº 16, de 25 de junho de 2021, que institui a Secretaria Judicial Unificada das 
Varas de Execução Penal do Estado do Tocantins (SEUP) no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; e 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n. 21.0.000002954-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica desingado, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Allan Martins Ferreira, para, sem prejuízo de suas funções, 
exercer a função de coordenador da Secretaria Judicial Unificada das Varas de Execução Penal do Estado do Tocantins (SEUP). 
Parágrafo único. O coordenador, nas ausências e impedimentos, será substituído pela juíza Renata do Nascimento e Silva. 
Art. 2º A Secretaria Judicial Unificada das Varas de Execução Penal do Estado do Tocantins (SEUP) iniciará suas atividades a 
partir da publicação do presente ato,  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 105/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Kilber Correia Lopes, matrícula nº 130572, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 07/02 a 08/03/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 106/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Helder Carvalho Lisboa, matrícula nº 290543, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 107/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Roniclay Alves de Morais, matrícula nº 211474, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 01/03 a 29/04/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 108/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, matrícula nº 352377, relativas ao 

exercício de 2022, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 109/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna, matrícula nº 291148, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 07/03 a 05/04/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 110/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Francisco Vieira Filho, matrícula nº 205956, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 111/2022, de 17 de janeiro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Odete Batista Dias Almeida, matrícula nº 352439, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 14/03 a 12/04/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DA 33SESSÃO DA CONCORRÊNCIA N°004/2021 
PROCESSO N°21.0.000005964-9 

Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (14/01/2022), às 15:00 horas, em sessão pública, na sala da Comissão de 
Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02,30 andar, Plano Diretor Norte, 
Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria n°595/2021, de 11 de março de 2021, publicada no Diário da Justiça 
sob o n°4920 de 11 de março de 2021, referente continuidade do julgamento da Concorrência n° 004/2021 — Contratação de empresa 
especializada em engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Miranorte, regime de empreitada por preço 
unitário, conforme a Convocação, evento 4098917. Considerando que a Secretária titular desta CPL, bem como o primeiro, segundo e 
terceiro suplentes estão em trabalho remoto, foi convocada a quarta suplente Gabriele Batista Crispim para atuar nesta sessão. Registro que 
compareceu a esta sessão somente o representante legal da empresa CONSTRUPLAC • COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, o 
senhor, Paulo Edgar Tavares. Em seguida o Presidente da CPL declarou aberta à sessão às 15:00 hs, e informou que após análise do 
recurso manejado pela empresa CONSTRUPLAC, evento 4023407, negou provimento ao mesmo, e manteve habilitadas as empresas 
ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA JS EIRELI • ME, CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP, BE CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA e MENEZES IND. E COM. LTDA — ME. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
procedeu à abertura das propostas de preços (envelope n.° 02) das licitantes habilitadas, as quais apresentaram os seguintes valores, por 
ordem crescente: 1 — BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ofertou o valor de R$ 1.157.532,85 (Um milhão, cento e 
cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos); 2 • MENEZES IND. E COM. LTDA — ME, ofertou o 
valor de R$ 1.174.926,25 (Um milhão, cento e setenta e quatro mil,novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos); 3 — 
ALIANCE CONSTRUTORA, ofertou o valor de R$ 1.325.719,50 (Um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezenove 
reais e cinquenta centavos); 4 — CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EIRELI, ofertou o valor de R$ 1.342.194,89 (Um milhão, 
trezentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos); 5 - CONSTRUPLAC COM. MAT. 
CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, ofertou o valor de R$ 1.347.611,91 (Um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e onze 
reais e noventa e um centavos); e 6 — JS CONSTRUTORA, ofertou o valor de R$ 1.368.057,12 (Um milhão, trezentos e sessenta e 
oito mil, cinquenta e sete reais e doze centavos.  Após, as propostas foram disponibilizadas para conferência e visto dos presentes. Em 
seguida, a sessão foi suspensa para análise das planilhas de preços (envelope n° 02), oportunidade em que o Presidente da CPL remarcou 
nova sessão para o dia 20/01/2022, às 15:00 horas (horário local), no mesmo local, ficando todos desde já notificados para comparecem. 
Reafirmamos que todas as comunicações aos licitantes referentes esta licitação será processada através dos e-mails constantes na Ata da 
1° sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas, bem como no sito deste Tribunal (vnvw..tjto.jus.br). 
Informo também que todas as Atas serão publicadas no Diário da Justiça e disponibilizadas no sitio deste Tribunal de Justiça. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 15h5Omin e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro - Secretário da CPL 
Gabriele Batista Crispim 

Membro — Suplente da CPL 
Empresas: 

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA 
Daniel de Almeida Vaz 

(ausente) 
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Marcio Henrique de Camargo Santos 
(ausente) 

CONSTRUPLAC — C MET. CO TRUÍÕES LTDA 
Paulo Edgar Tavares 
CONSTRUTORA JS 

João Eduardo Vieira da Cunha 
(ausente) 

CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA 
lthalo Diniz da Mota 

(ausente) 
ISM ENGENHARIA EIRELI 

Mário Roberto Bueno Filho (ausente) 
MENEZES IND, E COM. LTDA— ME 

Pedro Henrique Teles de Menezes 
(ausente) 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2021 

PROCESSO Nº 21.0.000005536-8 
Aos 17 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (17/01/2022), às 12:15 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 
3° andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Podaria n° 595/2021, de lide 
março de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o n°4920 de lide março de 2021, referente à continuidade do julgamento 
com a abertura dos envelopes n.° 02 de Proposta de Preços da Concorrência n°009/2021 — Contratação de empresa 
especializada para execução da reforma do prédio do Fórum da Comarca de Augustinópolis —TO, cuja sessão (12.01.2022) 
havia sido suspensa para análises das planilhas de formação do preços; as quais foram analisadas pela equipe da Diretoria 
de Obras deste Tribunal de Justiça.   Considerando que a Secretária titular desta CPL, bem como o primeiro, segundo e 
terceiro suplentes estão em trabalho remoto, foi convocada a quarta suplente Gabriele Batista Crispim para atuar nesta 
sessão. Registra-se também que compareceu a esta sessão os representantes legais das empresas CONSTRUPLAC COM. 
MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, o senhor Paulo Edgar Tavares e MHM CONSTRUÇÕES LTDA – ME, o senhor João 
Humberto de Menezes. Declarada aberta a sessão às 14:15 horas, o Presidente da CPL informou aos presentes que a 
proposta da empresa CONSTRUPLAC está em conformidade com o exigido no Edital. A proposta da empresa MHM 
CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou inconsistência no subitem 1.2.4 da Planilha orçamentária (proposta), visto que a 
quantidade no item que deveria ter sido informada era 6 (seis), no entanto informou 5 (cinco). Na oportunidade, ainda na 
sessão a licitante apresentou a referida planilha saneada, fazendo constar a quantidade 6 (seis) no subitem 1.2.4, sem 
alteração do valor original da proposta, R$ 1.040.822,90 (Um milhão, quarenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa 
centavos), a qual foi vistada pelos membros da CPL, bem como pelo representante da Construplac, juntada aos autos, 
evento 4108326 e 4108331, e será conferida pela equipe técnica do setor de engenharia deste Tribunal de Justiça. Quanto a 
proposta de empresa CONTINENTAL SERVICE DE CONSTRUÇÕES, segundo análise do setor técnico de obras 
apresentou inconsistências em relação ao edital nos “itens 1.3.4, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.4, 5.2.2 possuem quantitativos diferentes 
da planilha de referência do Edital; Não foi apresentado o item 9.2.1 na planilha orçamentária, bem como a composição do 
item. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão para análise da planilha 
orçamentária apresentada em sessão pela empresa MHM CONSTRUÇÕES LTDA. Reafirmamos que todas as 
comunicações aos licitantes referentes a esta licitação será processada por meio dos e-mails constantes na Ata da 1a 
sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas, bem como através do sito deste 
Tribunal de Justiça. Atas serão disponibilizadas no site deste Tribunal de Justiça e no Diário da Justiça Eletrônico. A 
presente sessão foi encerrada às 13:10 hs, Nada mais requerido nem a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e 
aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro - Secretário da CPL 
Gabriele Batista Crispim 

Membro - suplente 
Empresas: 

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 
Paulo Edgar Tavares 

CONTINENTAL – SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
(ausente) 

MHM CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
João Humberto Teles de Menezes 

MOTA INFRAESTRUTUTA EIRELI  
Armistrog Calins Campos Miranda 

(ausente) 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 136/2021 
PROCESSO 21.0.000012274-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Marcelo Víctor de Vasconcelos Sousa 
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo Marcelo Víctor de Vasconcelos Sousa da 
prestação de serviços no Programa Justiça Terapêutica, na Comarca de Palmas, de caráter auxiliar e especializado no que se 
refere ao acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha como fator desencadeador a droga, bem 
como seu acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (individual e em grupos, de 
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familiares e institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de desenvolver atividades articuladas com a 
rede de políticas públicas, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.3, do item 7 do Edital de Credenciamento nº 4/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 144/2021 
PROCESSO 21.0.000012808-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Neilma Pereira da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Neilma Pereira da Silva da prestação de 
serviços no Programa Justiça Terapêutica, na Comarca de Palmas, de caráter auxiliar e especializado no que se refere ao 
acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha como fator desencadeador a droga, bem como seu 
acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (individual e em grupos, de familiares e 
institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de desenvolver atividades articuladas com a rede de 
políticas públicas, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.3, do item 7 do Edital de Credenciamento nº 4/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 109/2021 
PROCESSO 21.0.000011124-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Isabel Andrade da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Isabel Andrade da Silva da prestação de 
serviços no Programa Justiça Terapêutica, na Comarca de Palmas, de caráter auxiliar e especializado no que se refere ao 
acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha como fator desencadeador a droga, bem como seu 
acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (individual e em grupos, de familiares e 
institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de desenvolver atividades articuladas com a rede de 
políticas públicas, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.3, do item 7 do Edital de Credenciamento nº 4/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 106/2021 
PROCESSO 21.0.000010984-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Izabel Cristina Japiassu Maia Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Izabel Cristina Japiassu Maia Silva da prestação 
de serviços no Programa Justiça Terapêutica, na Comarca de Palmas, de caráter auxiliar e especializado no que se refere ao 
acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha como fator desencadeador a droga, bem como seu 
acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (individual e em grupos, de familiares e 
institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de desenvolver atividades articuladas com a rede de 
políticas públicas, com fulcro no Parágrafo único do subitem 7.7.3, do item 7 do Edital de Credenciamento nº 4/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 120/2018 
PROCESSO 18.0.000013048-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Letícia Carvalho dos Santos 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Letícia Carvalho dos Santos, da prestação de 
serviços na especialidade de pedagogia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no  
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Cristalândia e cidade de Cristalândia, com 
fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 120/2018. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2022 
PROCESSO 22.0.000000715-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mariana Miranda Xavier de Barros 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2022 
PROCESSO 22.0.000000727-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula Andrade Miranda 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2022 
PROCESSO 22.0.000000739-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Janaina de Farias 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Taguatinga e Cidade de Taguatinga. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2022 
PROCESSO 22.0.000000745-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Georgia Verônica Barcelos de Lima 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do 
Tocantins, Comarca de Guaraí Cidade de Guaraí. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2022 
PROCESSO 22.0.000000762-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cleia do Nascimento Castro 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Itaguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2022 
PROCESSO 22.0.000000763-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Celidalva Souza da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 87/2022, de 14 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 DEBORA SIQUEIRA LOURENÇO, matrícula nº 354392, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 14/01 a 12/02/2022, a partir de 14/01/2022 até 12/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 88/2022, de 17 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora RUTH DE SOUSA ALVES DA SILVA, matrícula nº 239148, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 17/01 a 15/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 15/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 89/2022, de 17 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor CLÊRITON MARQUES BARBOSA, matrícula nº 358460, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 10 a 24/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 24/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 09 a 16/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 90/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FILADÉLFIA, 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 REGINA ALVES ARAÚJO, matrícula nº 990547, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 17 a 31/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 31/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 09 a 23/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Kilber Correia Lopes 
Diretor do Foro Substituto 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 91/2022, de 17 de janeiro de 2022 
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 ESLY DE ALMEIDA LOPES BARROS , matrícula nº 352971, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 17/01 a 15/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 15/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, 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 FÉRIAS Nº 92/2022, de 17 de janeiro de 2022 
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; 
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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 GRAZIELLA FRANCELINO BARBOSA, matrícula nº 152852, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 17 a 28/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 28/01/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 12 a 23/09/2022, 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 FÉRIAS Nº 93/2022, de 17 de janeiro de 2022 
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 SUELEN LOBO CASTRO, matrícula nº 352005, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 17 a 28/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 28/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 17 a 28/01/2023, 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 FÉRIAS Nº 94/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SENY ALMEIDA DE ARRUDA, matrícula nº 352955, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2022, a partir de 07/01/2022 até 05/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de usufruto de férias em choque com outro servidor.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 95/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA, matrícula nº 240955, relativas ao 
período aquisitivo 2016/2019, marcadas para o período de 17/01 a 15/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 15/02/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 35/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 usufruto da justiça eleitoral, do servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 10/01/2022 a 14/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105130; 
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 

353602 MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 10/01/2022 à 14/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 36/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 usufruto da justiça eleitoral, do servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 17/01/2022 a 21/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105133; 
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 

353602 MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 17/01/2022 à 21/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 37/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 usufruto da justiça eleitoral, do servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 24/01/2022 a 29/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105134; 
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.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353602 MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 24/01/2022 à 29/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 38/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ANDREHAN ASSUNCAO PAULA, matrícula nº 154062, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 10/01/2022 a 08/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105136; 
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 

203178 
PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO 

SOBRINHO 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

10/01/2022 à 
08/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 96/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DANILO MASTUB DE MIRANDA, matrícula nº 257440, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 17 a 31/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 31/01/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 09 a 23/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 97/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA, matrícula nº 352983, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 17 a 31/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 31/01/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 04 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5109 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2022 39 

 

 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 39/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA, matrícula nº 352584, ocupante do 
cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE ANANÁS - CONTADORIA, no período de 
07/01/2022 a 05/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105140; 
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 

180356 CELMA ANJOS DA SILVA ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 07/01/2022 à 05/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 98/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor PAULO ADALBERTO SANTANA CARDOSO, matrícula nº 154944, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 17 a 31/01/2022, a partir de 17/01/2022 até 31/01/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 99/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIANA VALENTE RIBEIRO, matrícula nº 353359, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 17/01 a 05/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 31/01/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07 a 21/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 100/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora WANESSA KELEN DIAS VIEIRA, matrícula nº 268825, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 17/01 a 15/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 15/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 101/2022, de 17 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor EUVALDO PIMENTEL DE OLIVEIRA, matrícula nº 230959, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13/01 a 11/02/2022, a partir de 13/01/2022 até 11/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05/09 a 04/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 40/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 diárias, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 25/11/2021 a 27/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102650; 
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 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/11/2021 à 27/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 41/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença por motivo de doença em pessoa da família, da servidora MARA ALVES ARAÚJO, 
matrícula nº 237448, ocupante do cargo de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE REGISTROS 
FUNCIONAIS DE SERVIDORES, no período de 10/11/2021 a 10/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102813; 
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358446 LEURIANE TOLEDO FERREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 10/11/2021 à 10/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 42/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença por motivo de doença em pessoa da família, da servidora MARA ALVES ARAÚJO, 
matrícula nº 237448, ocupante do cargo de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE REGISTROS 
FUNCIONAIS DE SERVIDORES, no período de 11/11/2021 a 20/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102814; 
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 

358446 LEURIANE TOLEDO FERREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 11/11/2021 à 16/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 43/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 usufruto da justiça eleitoral, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, 
ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 03/12/2021 a 03/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103839; 
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 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 03/12/2021 à 03/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 44/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
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de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, ocupante do cargo de 
CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE 
GESTÃO DE PESSOAS, no período de 06/12/2021 a 17/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103840; 
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 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 06/12/2021 à 17/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 45/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as disposições 
constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor JOSIVAN ALVES MONTEIRO, matrícula nº 237350, ocupante do cargo de CHEFE 
DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA CARREIRA, no período de 16/11/2021 a 22/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103841; 
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 

353573 BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES  CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 16/11/2021 à 22/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 46/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as disposições 
constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 diárias, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, ocupante do cargo 
de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 09/12/2021 a 
10/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103842; 
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 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/12/2021 à 10/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 47/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 diárias, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 12/12/2021 a 13/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/104250; 
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 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 12/12/2021 à 13/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 104/2022, de 17 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 SANDRESSA DE SOUZA REBOUÇAS, matrícula nº 353061, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 17/01 a 15/02/2022, a partir de 17/01/2022 até 15/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 17/01 a 15/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 
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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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