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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012981-27.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: ENCANEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (AUTOR) 
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA – OAB/TO 001536 
APELADO: DINO LOURENCO MAZZAROTTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA 
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL IDÊNTICO AO PRAZO DE EXERCÍCIO DO DIREITO 
MATERIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI Nº 7.357/1985. 
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE.  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A RENÚNCIA AO 
MANDATO PELOS ADVOGADOS DO RÉU. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA À 
PARTE. DISPENSA DE INTIMAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, 
submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ consolidou o entendimento de que incide 
a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 
vindicado. 2. In casu, o prazo prescricional é contado na forma do art. 1.046 do CPC, que entrou em vigor no dia 18 de março de 
2016. Compulsados os autos, observa-se que, após frustrada a tentativa de penhora eletrônica de valores, o juiz singular 
determinou a suspensão do feito executivo nos termos do art. 921, III e §2º, do CPC. Dessa decisão, o exequente foi intimado, 
tendo manifestado ciência em 8 de setembro de 2016. Desde então, o exequente permaneceu inerte na busca de bens do 
devedor, motivo pelo qual somente em 31 de março de 2021 o processo foi novamente movimentado, ocasião em que o juízo a 
quo, percebendo a fulminação do direito pela prescrição, intimou a parte autora para se manifestar quanto ao tema, antes de 
proferir sentença. Tem-se, pois, que em 8 de setembro de 2017 completou-se um ano da intimação do exequente acerca da 
suspensão do processo, passando a fluir, doravante, o prazo de prescrição intercorrente, sendo que, tratando-se de cheque, a 
pretensão executiva prescreve em 06 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985 e Súmula 150 do Superior 
Tribunal de Justiça. Considerando que o processo ficou totalmente estagnado por mais de 04 (quatro) anos, sem nenhuma 
manifestação do credor entre o momento da suspensão e o despacho que intimou a parte para se manifestar quanto à 
prescrição, é forçoso concluir que se consumou a prescrição intercorrente. 3. Outrossim, não assiste razão à parte recorrente 
quanto à alegação de que o processo, em verdade, teria ficado sobrestado para regularização processual do executado. Isso 
porque os patronos do executado, ao juntarem aos autos a renúncia ao mandato, juntaram comprovante de notificação de 
renúncia ao mandato recebido pelo outorgante. Nesse caso, é dispensada a intimação do outorgante, conforme jurisprudência do 
STJ. 4. Recurso improvido. Sem majoração da verba honorária, ante a ausência de pressupostos processuais para tanto, já que 
o recorrido não se encontra representado nos autos por advogado. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a 
ausência de pressupostos para tanto, já que o recorrido não se encontra representado por advogado nos autos. É o meu voto, 
que apresento aos Desembargadores componentes da 5ª Turma Julgadora, da 2ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o 
Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça, MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000025-22.2005.8.27.2718/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTES: MANOEL DE OLIVEIRA PLÍNIO (AUTOR) E IRACILDA PEREIRA BATISTA (AUTOR) 
ADVOGADOS: EDSON PAULO LINS – OAB/TO 000457, EDSON PAULO LINS JÚNIOR – OAB/TO 002901 E AURIDEIA 
PEREIRA LOIOLA – OAB/TO 002266) 
APELADO: ECO BRASIL FLORESTAS S/A (RÉU) 
ADVOGADA: ALESSANDRA PEDROSO VIANA – OAB/SP 148975 
APELADO: SEBASTIÃO ELIAS FERRAZ (RÉU) 
ADVOGADOS: MARCOS ANTONIO DE SOUSA – OAB/TO 000834 E EDIMAR NOGUEIRA DA COSTA – OAB/TO 00402B 
APELADA: JUSCELINA DALVA CARDOSO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - COLINAS DO 
TOCANTINS 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL 
NÃO COMPROVADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DEFERIMENTO DA REFERIDA 
MODALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO POR DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO 
USUCAPIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, da leitura da ata da Audiência de Instrução e Julgamento (evento 118, 
autos originários) infere-se que os requerentes/apelantes não se fizeram presentes ao ato, contudo, estavam representados por 
seu patrono, Dr. Philippe Alexandre Carvalho Bittencourt, que participou da audiência, desacompanhado de testemunhas. Na 
referida ocasião, o patrono dos requeridos desistiu da oitiva das suas testemunhas, com a anuência dos intervenientes. Em 
seguida, as partes requereram prazo para apresentação de memoriais. Nesse areópago, conquanto os recorrentes suscitem 
nulidade em razão da ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, não se extrai dos atos 
procedimentais qualquer irregularidade. 2. Ademais, por ocasião da referida audiência não foi arguida qualquer irregularidade, 
assim como não foi arguida nulidade quando da apresentação das alegações finais, restando operada a preclusão, nos termos 
do art. 278 do CPC. Verifica-se a configuração do que o STJ chama de "nulidade de algibeira ou de bolso", consistente na 
estratégia da parte permanecer silente quanto à nulidade previamente conhecida, reservando-a para oportuno e posterior mento 
em aso de decisão desfavorável. 3. Na exordial, aduziram os autores que exercem a posse mansa e pacífica do bem aludido 
desde 15/05/1992, quando adquiriram o imóvel do Sr. José Fernandes Lucena, conforme Cessão de Direito de Contrato de 
Compromisso de Compra e Venda, documentação esta, acostada aos autos originários. Especificamente no caso dos autos, 
levando-se em conta que o apossamento ocorreu em 1992 e que decorreu mais da metade do prazo vintenário do código 
revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo de vinte anos do Código Civil de 
1916, tal como decidido na origem. 4. Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião 
extraordinária, nos termos da norma do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com 
ânimo de dono, e o decurso do prazo do período aquisitivo. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de 
Justiça se orienta no sentido de que, "tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para 
a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei" (STJ, REsp 
1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016). 5. Perscrutando o 
caderno probatório engendrado aos autos, verifica-se que, malgrado os autores tenham carreado cópia do instrumento particular 
de Cessão de Direito de Contrato de Compromisso de Compra e Venda com José Fernandes Lucena, certo que, noutro vértice, 
não trouxeram qualquer outro elemento de prova a demonstrar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel pelo 
prazo fixado em lei, uma vez que, não compareceram à audiência designada pelo juízo, tampouco apresentaram suas 
testemunhas a fim de corroborar a tese exposta na exordial. 6. Assim, não há dúvida de que a posse mansa, pacífica, 
ininterrupta, com animus domini, requer o exame da matéria de fato, o que demanda dilação probatória, sobretudo por meio de 
prova testemunhal, a ser colhida em audiência de instrução e julgamento. Contudo, no caso em estudo, a produção da prova 
oral, imprescindível ao correto desate da questão, somente não foi produzida por ‘desistência’ dos autores, o que conduziu à 
improcedência do pedido. 7. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso 
apelatório, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, entrementes, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, 
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Em razão do improvimento do recurso, majoro, nesta 
instância recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a 
Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de 
Justiça, MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020570-02.2013.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5020570-02.2013.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR) 
ADVOGADOS: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO – OAB/CE 001870 E ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 
007248 
APELADA: MARIA FERNANDA SOARES DE MELLO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
CONDENAÇÃO EM CUSTAS REMANESCENTES. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.  
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso específico, a citação não foi efetivada, e instada a se 
manifestar sobre a ausência de citação real, bem como providenciar o regular andamento do feito, a parte autora quedou-se 
inerte. 2. As custas processuais têm natureza jurídica de taxa e mesmo com o abandono da ação, o demandante movimentou a 
máquina judiciária, de forma que se materializou o fato gerador do tributo. Assim sendo, é devido o pagamento das custas 
processuais remanescentes com o abandono da ação antes da citação da parte contrária, uma vez que o encerramento do 
processo também exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não haja análise de mérito. 3. Não cabem honorários 
advocatícios em sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em decorrência do abandono, se não houve a 
angularização processual, face a ausência de oposição da parte adversa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a condenação do Banco em honorários 
sucumbenciais. Deixo de majorar a verba honorária, pois incabível na espécie, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 
de agosto de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001050-19.2022.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTES: A. L. F. DE O. E G. F. DE A.   
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: E. S. DE O. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO PREVISTO NO ART. 528, DO 
CPC, PARA O DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS, DESCRITO NO ART. 523, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 
PROVIMENTO. 1- Os ônus decorrentes da não localização do devedor de alimentos jamais poderiam ser imputados à 
Agravante, seja pelo fato desta ter impulsionado o feito com diligência e celeridade, seja pelo fato de que cabe aos mecanismos 
da Justiça a implementação de medidas aptas a alcançar o devedor, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional. 2- A 
inadimplência do devedor de alimentos não se deu por inércia da Agravante, tampouco, por falta de citação, o que não justifica a 
conversão do rito do processo de execução de alimentos (art. 528, CPC), para a expropriação de bens (art. 523, CPC). 3- A 
escolha do rito da ação de execução de alimentos é faculdade do credor, assim, optando a Exequente pela promoção do 
cumprimento de sentença nos termos do artigo 528 do CPC - rito que prevê a possibilidade de imposição de prisão - não é 
razoável que a coerção pessoal do alimentante seja de pronto afastada. 4- Recurso provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer e 
DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de determinar o prosseguimento do feito de origem, sob o rito coercitivo (art. 528 e 
seguintes do CPC), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004629-43.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0010779-50.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: DIORDIO ALEXANDER BANDEIRA 
ADVOGADOS: ANA KAROLINA MONTES MATOS – OAB/TO 010266, LILLIAN FONSECA FERNANDES – OAB/TO 005056 E 
AMAURI LIMA DOS SANTOS – OAB/TO 008685 
AGRAVADO: BRUNO TEIXEIRA DA CUNHA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: JOSÉ RODOLFO MILHOMEM PEREIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: POSTO JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. HOMENAGEM AO 
PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O processo já está 
maduro para julgamento, razão pela qual não se apreciou o Agravo Interno constante do evento 20, passando-se ao julgamento 
de mérito do Agravo de Instrumento. Respeito ao princípio da celeridade e economia processual. Agravo Interno prejudicado. 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. 
BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO EM JUÍZO. ELEMENTOS QUE 
EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. 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. 3. In casu, a averbação premonitória, prevista no artigo 828 do Código de 
Processo Civil, visa evitar fraudes à execução, sendo medida disponibilizada ao credor para garantia da execução e afastamento 
da alegação do terceiro de boa-fé no caso de venda fraudulenta. 4. Quanto ao bloqueio de valores a serem pagos pela terceira 
adquirente do imóvel alienado à época da análise do pedido urgente na exordial, não se vislumbrava o periculum in mora, o que 
hoje, efetivamente, está demonstrado e comprovado nos presentes autos, motivo que o deferimento da presente cautelar é 
medida essencial à proteção e garantia dos direitos do Exequente. 5. Desse modo, como medida integrante do poder geral de 
cautela, deve ser determinado o bloqueio dos bens dos Executados, com fito de evitar fraude a credores e à execução, 
determinando-se o bloqueio do imóvel matriculado sob o n° 48.703 no CRI de Palmas – TO. 6. Recurso conhecido e provido, 
para determinar que a terceira interessada promova o depósito judicial em conta vinculada ao juízo do valor da presente 
execução, bem como que o Cartório de Registro de Imóveis promova a averbação do presente litígio à margem da matrícula do 
imóvel nº 48.703. 
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 PROVIMENTO ao recurso, para reformar a 
decisão objurgada para determinar que a terceira Srª Meiry Abi-Jaudi Brandão promova o depósito judicial em conta vinculada ao 
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juízo do valor da presente execução, bem como que o Cartório de Registro de Imóveis promova a averbação do presente litígio à 
margem da matrícula do imóvel nº 48.703, independentemente da alienação realizada ou do pagamento dos emolumentos, o que 
será providenciado pelo Autor/Agravante na continuidade da execução (evento 17 ? origem). Agravo interno prejudicado, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033895-22.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: RENATO ARRUDA MARTINS  
APELADO: EDIVALDO ALVES GOMES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DIMINUTO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DEVIDA. DISCRICIONARIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. No caso, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante ausência de interesse 
de agir, verificado no valor ínfimo a ser executado pela Fazenda Pública Municipal; sob fundamento de que o valor do débito é 
inferior ao mínimo fixado, na legislação municipal, para ajuizar execução pelo município de Palmas. 2. O crédito tributário, 
independentemente do seu valor, será sempre indisponível, cabendo à Fazenda Pública a escolha pelo ajuizamento da demanda 
executiva ou não, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Judiciário adentrar nessa seara. Trata-se 
de uma discricionariedade/faculdade da Administração Pública. 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça emitiu posicionamento 
sobre a matéria, conforme Súmula nº 452 do STJ: "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração 
Federal, vedada a atuação judicial de ofício". Tal súmula, de forma análoga, também pode ser aplicada à Administração Pública 
Estadual e Municipal. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, conhecer do 
recurso manejado e, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao 
juízo de origem, a fim de dar regular prosseguimento à execução fiscal nos termos do voto do Relator e os votos da Juíza 
SILVANA MARIA PARFIENIUK e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando o relator.Divergência inaugurada pelo 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES no sentido de conhecer do recurso por presentes os requisitos de sua 
admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e o voto do 
Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS acompanhando a divergência. Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012669-51.2011.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5012669-51.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROC. JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES   
APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU)  
ADVOGADOS: ENAILE GOMES DE OLIVEIRA – OAB/TO006128 E  SANDALO BUENO DO NASCIMENTO – OAB/TO 06375A 
APELADA: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU)  
ADVOGADOS: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA – OAB/TO 03115B E JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA – 
OAB/TO 004454  
APELADO: MUNICIPIO DE PALMAS (RÉU)   
PROC. MUNICÍPIO: BRUNO BAQUEIRO RIOS   
APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES – OAB/TO 000618    
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – OAB/TO 797   
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)  
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA   
APELADA: DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY (RÉU) E CHRISTIAN ZINI AMORIM (RÉU)    
ADVOGADO: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA – OAB/TO 002121 
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU)  
ADVOGADOS: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA – OAB/TO 010216, NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA 
SALES – OAB/TO 010360, PÚBLIO BORGES ALVES – OAB/TO 002365, CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES 
MORAIS – OAB/TO 009334 E THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO – OAB/TO 009339   
APELADO: RETIENE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. RETROATIVIDADE DA NORMA MATERIAL MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. APELO PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1.1. A Lei de 
Improbidade Administrativa insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em 
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razão de sua proximidade com o direito penal, a ela se estendem vários princípios e garantias concernentes ao direito penal, em 
especial o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal). 1.2. A nova Lei de 
Improbidade Administrativa (com as alterações promovidas pela Lei Federal no 14.230, de 2021), em virtude de sua natureza 
jurídica de cunho sancionatório (normas de natureza material) aplica-se retroativamente aos casos em curso, por ser mais 
benéfica do que a redação anterior da Lei Federal no 8.429, de 1992. 1.3. Verificando-se que entre o único marco interruptivo da 
prescrição (ajuizamento da ação: 16/5/2011) até o presente momento (considerando que não houve Sentença condenatória), já 
foi superado em muito o prazo de 4 anos, resta evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23 da Lei 
Federal no 8.429, de 1992 (com as alterações da Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro de 2021), impondo-se a extinção do 
feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com a consequente prejudicialidade da Apelação e 
não conhecimento da Remessa Necessária (artigo 17-C, § 3o, da LIA). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, decretar a 
prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23 da Lei Federal no 8.429, de 1992 (com as alterações da Lei Federal no 14.230, 
de 25 de outubro de 2021) e extinguir o feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por 
consequência, julgo prejudicada a Apelação, bem como não conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 17-C, § 3o, 
da Lei Federal no 8.429, de 1992 (com as alterações da Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro de 2021), nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005110-82.2020.8.27.2707/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005110-82.2020.8.27.2707/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: B. B. F. S.A. (AUTOR) 
ADVOGADA: CARLA PASSOS MELHADO COCHI – OAB/SP 187329 
APELADO: W. P. M. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1.  APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. 
NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. 
NULIDADE CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA DESCARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1.1 A intimação pessoal 
da parte antes de se determinar a extinção do processo por abandono não dispensa a observância da regra geral que determina 
a publicação de todos os atos processuais para ciência do advogado, sob pena de nulidade por violação dos princípios da 
publicidade e da não surpresa. 1.2 A verificação de que o advogado da parte autora não foi intimado pessoalmente para 
promover o andamento do feito no prazo legal, sob pena de extinção, enseja a nulidade dos atos posteriores e a cassação da 
sentença que pôs fim ao processo por abandono da causa. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos Autos à instância de origem, para 
regular processamento, por não ter configurado abandono da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto 
de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000954-24.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROC. JUSTIÇA: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA  
APELADO: DONIZETH APARECIDO SILVA (RÉU) 
ADVOGADO: RAFAEL NISHIMURA – OAB/TO 04135A 
APELADO: TOCANTINS MARKET – ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA EPP (RÉU) 
ADVOGADOS: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA – OAB/TO 002433 E FERNANDA PINHO BONIFÁCIO DUTRA – 
OAB/DF 056048 
APELADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LAUDECY COELHO 
ARRUDA COIMBRA (RÉU) 
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE – OAB/TO 004792 
APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR (RÉU) 
ADVOGADOS: ANA JULIA FELÍCIO DOS SANTOS AIRES – OAB/TO 006792, LEANDRO MANZANO SORROCHE – OAB/TO 
004792, SINTHIA FERREIRA CAPONI – OAB/TO 006536 E BRUNO ANDRINO CHIRICO – OAB/TO 006175    
APELADO: JAIR VENANCIO DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS (INTERESSADO) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE PERMITEM A INTERPOSIÇÃO DO NOBRE RECURSO. REDISCUSSÃO DE 
MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis 
quando houver na decisão omissão, contradição entre as suas premissas internas, obscuridade relacionada aos seus elementos 
de constituição e, ainda, para corrigir erro material detectável, vícios esses que importam em nítida nulidade (art. 1.022 do CPC). 
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2. No caso, os argumentos da parte embargante são tipicamente de mérito e não evidenciam a ocorrência de omissão, 
contradição ou obscuridade no julgado, devendo eventuais erros de julgamento, portanto, ser corrigidos por meios dos recursos 
próprios e ordinários, não se prestando os embargos de declaração para promover, por via transversa, novo julgamento. 3. 
Aclaratórios conhecidos e não acolhidos, nos termos do voto prolatado. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer dos embargos 
de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o 
Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça, MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003604-24.2022.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK 
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO 
ADVOGADO: SALVADOR AMADO DOS SANTOS NETO – OAB/TO 005296    
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC. JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU   
AGRAVADA: K. M. F. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: A. M. B. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C COLOCAÇÃO EM PROGRAMA DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO 
DA DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Ministério 
Público Estadual ingressou com ação de destituição de poder familiar em favor da menor impúbere – 14 anos de idade, em razão 
da possível situação de risco que se encontra a adolescente –prostituição e dormindo em banco de praça. 2. O Juízo a 
quo proferiu decisão interlocutória concessiva do pedido liminar, onde suspendeu temporariamente o poder familiar dos genitores 
e determinou que a menor fosse acolhida institucionalmente em instituto que detenha convênio com o Município de Ponte Alta do 
Tocantins/TO, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado a R$40.000,00 e, em caso de 
ausência de abrigo institucional, fica a cargo do Município a manutenção, hospedagem e alimentação da menor, em local próprio, 
observando as regras legais aplicáveis ao caso, sempre acompanhado de representante do Conselho Tutelar, psicólogos e/ou 
assistentes sociais, até efetivação do acolhimento institucional. Ainda, determinou ao Município/agravante que, não alcançando o 
acolhimento por família ou Instituição nos limites de sua circunscrição, excepcionalmente, realizar diligências em Palmas para 
alcançar entidade especializada que possa acolher e cuidar da criança, às expensas do Município de Ponte Alta do Tocantins, 
podendo os Gestores serem responsabilizados civil e criminalmente, além da possibilidade de se apreciar o fato sob o aspecto 
de ato de improbidade. 3. Resta afastada a arguição do Município de Ponte Alta do Tocantins, ora agravante, de ilegitimidade 
passiva, pois o Juízo da Infância pode agir de ofício para demandar providência em prol dos direitos de crianças e de 
adolescentes, ainda que de fato o Município não seja parte no processo originário, certo é que o magistrado, identificando no 
curso da demanda originária a necessidade de amparo a adolescente, tem o poder e até o dever de determinar as medidas de 
proteção que julgar necessárias, ainda que de ofício. 4. Em relação ao prazo concedido em primeiro grau para efetivação da 
determinação judicial, traduz-se exíguo, considerando a complexidade do ato, ainda porque informado o momentâneo 
insucessos nas tentativas de acolhimento, ensejando sua dilação. Da mesma forma, em relação ao valor das astreintes, mostra-
se desproporcional também atraindo sua minoração ao montante diário. 5. A determinação de responsabilização pessoal dos 
gestores no próprio processo originário não reflete melhor aplicação do direito, considerando a existência de medidas alternativas 
para o caso de descumprimento pela municipalidade. Ademais, depreende-se dos autos que, de fato, nem o Prefeito nem os 
Secretários Municipais são partes na ação originária, não tendo sido citados para comporem o polo passivo da demanda, de 
sorte que não podem ser responsabilizados pessoalmente sob pena de ofensa ao devido processo legal. 6. Recurso conhecido e 
parcialmente provido para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 15 dias, reduzir a multa cominatória ao 
valor diário de R$ 250,00 até o limite de R$ 10.000,00 e afastar a possibilidade de direcionamento de penalidades diretamente 
aos gestores municipais. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 15 dias, reduzir a 
multa cominatória ao valor diário de R$ 250,00 até o limite de R$ 10.000,00 e afastar a possibilidade de direcionamento de 
penalidades diretamente aos gestores municipais, mantido inalterado o decisório em seus demais termos, nos termos do voto da 
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Compareceu representando o Ministério Público a Procuradora de Justiça Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 03 de agosto 
de 2022. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

Procedimento Comum Cível Nº 0000887-33.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: SELINA MAGALHÃES DOS SANTOS 
RÉU: ODONTOPREV S.A. 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...). DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as 
partes, especificamente com relação ao contrato objeto da lide; b) Condenar a requerida a devolver os valores debitados 
indevidamente, com restituição em dobro, além das parcelas que porventura foram cobradas após o ajuizamento da ação, 
acrescidos de correção monetária (INPC) desde a realização dos pagamentos (efetivo prejuízo), e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, descontados eventuais valores depositados em conta 
bancária da parte autora e que não foram devolvidos ou utilizados por terceiros estranhos; c) Condenar a parte requerida ao 
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, 
incidindo desde a data do arbitramento – sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês (CC/02, art. 
406 e CTN, art. 161, §1º), da data da citação (“relação contratual”). Em face da sucumbência em parte mínima dos pedidos pela 
autora, CONDENO o requerido nas custas e despesas processuais e honorárias advocatícios no percentual de 10% (dez por 
cento) sob o valor da condenação a teor do que dispõe o art. 85, §2º do CPC/15. (...). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e comunicações de praxe. 
Cumpra-se. Datado, certificado e assinado pelo eproc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0001682-73.2021.8.27.2702– Execução de Título Extrajudicial  
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: KLAUS PETER STADIÉ 
Intimação do executado: “SENTENÇA (...).Requerem as partes homologação de acordo entre eles celebrado.É o relatório, em 
síntese. Decido.Do exame do acordo apresentado, verifico que este preserva os direitos e interesses das partes acordantes, 
preenche as formalidades pertinentes e não há evidência de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo 
legal, de modo que não há óbice a que seja homologado. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo 
celebrado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De consequência, 
extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 924, inciso II, determinando que, observadas as 
cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do 
pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I.Juízo da 1ª 
Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz 
de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 50044609420138272706, requerida por FELIX NETO DA 
SILVA FERREIRA, brasileiro, união estável, pescador autônomo, residente na Rua Cícero Alves Batista, S/N, Centro, 
Muricilândia – TO move em face de ANDREIA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, brasileira, União Estável, profissional do Lar, 
residente na Rua Cícero Alves Batista, S/N, Centro, Muricilândia – TO. Pelo MM. Juiz, no evento 198 foi prolatada a sentença, 
cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, com fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em 
favor da parte Requerida ANDREIA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, na pessoa de FELIX NETO DA SILVA FERREIRA, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 
sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente 
de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer 
rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de 
Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada 
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na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da 
curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o 
Ministério Público. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo eProc 
(Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, 
Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as 
formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do 
TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 
11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Considerando o reduzido número de Oficiais de Justiça da Comarca de Araguaína-TO, a 
impossibilidade de darem vazão aos mandados judiciais expedidos diariamente, e a necessidade de garantir uma prestação 
jurisdicional célere e eficaz, NOMEIO, com amparo no Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais 
da Corregedoria-Geral da Justiça-CNGC), alterado pelo Provimento n.º 23/2021, da CGJUS/TO, em conformidade com a 
zona/região de atuação, oficiais de justiça ad hoc nas pessoas dos servidores cedidos, Edmilson Melo Santos, Gabriel Batista de 
Sousa Silva, Manoel Pereira Lemos Filho, Marcos Natan Santos de Miranda e Robert Alexandre Amorim. Ressalto que a 
presente nomeação não impede a atuação do Oficial de Justiça de carreira a quem, eventualmente, for distribuído o mandado. E 
que a distribuição dos oficiais ad hoc por zona/região/localidade compete à Diretoria do Foro. Expeça-se o necessário para o 
cumprimento da Sentença. Sendo requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo a dispensa, 
antecipadamente. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões 
e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Não havendo interposição de recursos, certificado o trânsito 
em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006 do CPC), cumpridas as determinações legais, dê-se 
baixa definitiva no sistema eletrônico." E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na 
forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 
716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Link de aces so ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ ica 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e nove dias do mês de julho de dois 
mil e vinte e dois (29/07/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, mat. 363636, Estagiário(a) do Judiciário, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00024314420228272706, requerida por LUCILEIDE 
COSTA SILVA, brasileira, solteira, operadora de caixa, residente e domiciliada na Rua Presidente Kenedy, nº 298, Lote 16, 
Bairro JK, na Cidade de Araguaína/TO move em face de MARIA FRANCISCA DA COSTA, brasileiro, solteira, aposentada, 
absolutamente incapaz, residente e domiciliada na Rua Presidente Kenedy, nº 298, Lote 16, Bairro JK, na Cidade de 
Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 21 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio LUCILEIDE COSTA SILVA, como 
Curadora de sua Tia MARIA FRANCISCA DA COSTA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração 
de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art. 6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) 
Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, 
podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação 
e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do 
encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício 
do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de 
tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração 
do(a) Curador(a) de MARIA FRANCISCA DA COSTA, encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. 
Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A 
presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de 
nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 
(seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando 
do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos 
que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo 
Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em 
dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc 
(Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, 
Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as 
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formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do 
TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 
11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Considerando o reduzido número de Oficiais de Justiça da Comarca de Araguaína-TO, a 
impossibilidade de darem vazão aos mandados judiciais expedidos diariamente, e a necessidade de garantir uma prestação 
jurisdicional célere e eficaz, NOMEIO, com amparo no Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO, alterado pelo Provimento n.º 
23/2021, da CGJUS/TO, em conformidade com a zona/região de atuação, oficiais de justiça ad hoc nas pessoas dos servidores 
cedidos, Edmilson Melo Santos, Gabriel Batista de Sousa Silva, Manoel Pereira Lemos Filho, Marcos Natan Santos de Miranda e 
Robert Alexandre Amorim. Ressalto que a presente nomeação não impede a atuação do Oficial de Justiça de carreira a quem, 
eventualmente, for distribuído o mandado. E que a distribuição dos oficiais ad hoc por zona/região/localidade compete à Diretoria 
do Foro. Requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo 
interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do 
CPC), e, dê-se baixa definitiva." E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma 
da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 
716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ ica 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aosvinte e nove dias do mês de julho de dois 
mil e vinte e dois (29/07/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, mat. 363636, Estagiário(a) do Judiciário, digitei e conferi. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Cumprimento de sentença, processo n° 5000379-54.2003.8.27.2706 requerido por  MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA SULINO 
SANTOS, em face de MARCOS ANTONIO SULINO DOS SANTOS, sendo o presente para intimar o(a) exequente, Sr(a). 
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA SULINO SANTOS, brasileiro, solteiro, montador de persianas, estando em lugar incerto e não 
sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir 
o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 de agosto de 2022. Eu, Sandra Maria Sales 
Belo Vinhal, Servidora do Judiciário, que o digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 6160688 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): OSLEANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 96405554104, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025894-
20.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.378,97 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA n° 
20190025751, datada de 16/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: 1- Intime o exequente acerca do presente despacho; 2- Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 
30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3- Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de agosto de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6156568 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000529-
54.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de RUBENS DIAS DA COSTA e R DIAS DA COSTA, CNPJ/CPF nº 941.806.101-59 e 06.064.728/0001-63, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o 
exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que:1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA - COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000187-
58.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de IRENE APINAGES DE OLIVEIRA, IRACI VIEIRA FERNANDES e A.S INFORM. COM. DE EQUIP. E MAT. P/ 
INFORMÁTICA, CNPJ/CPF nº 871.554.191-68, 288.889.442-49 e 04.093.801/0001-08, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 95 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, DEFIRO os 
pedidos formulados pelo exequente no evento 82 e 93 para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo 
Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 
185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da 
empresa executada e seus sócios, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.m Determino ao 
Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1.Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida 
exequenda no cadastro de proteção de créditos; 2.Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da empresa e da 
sócia executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório 
deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 3.Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá 
imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 4.Intimem-se as partes no prazo de 30 (trinta) dias acerca da presente 
decisão. 5.Aguardem os autos a atualização do débito para o efetivo cumprimento da decisão proferida no evento 89. Ressalto 
que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados 
acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se.". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
16 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0023582-
03.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DA PAZ FEITOSA, CPF nº 315.369.721-34, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das custas processuais 
finais, uma vez que o pagamento do débito ocorreu em momento anterior ao ato citatório (evento 11). Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
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edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE 
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004112-83.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RONALDO DIAS RAMOS 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Nº dos Autos: 5021084-24.2013.8.27.2706 
Acusado: DANILO RODRIGUES DA SILVA 
Vítima: ROSANA CONCEIÇÃO DE SOUSA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Rosana Conceição de Sousa, 
brasileira, casada, empregada doméstica, natural de Paraibano/MA, nascida aos 24/11/1979, filha de Alcides Gonçalves de 
Oliveira e Maruia Pereira de Andrade Oliveira, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código 
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANILO RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo crime 
descrito na denúncia...". cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0001263-85.2014.8.27.2706 
Acusado: C. J. D. S. 
Vítimas: C. D. C. D. S.; E. D. S. S.; F. D. S. S.; L. D. S. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): E. D. S. S., brasileira, solteira, 
estudante, natural de Araguaína/TO, nascida aos 05/03/1996, certidão de nascimento registrada no livro A 08, às fls. 113, sob o 
nº 3347, filha de José Silva Maria Batista Costa dos Santos, fone: (63) 9217-6465, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...A a Egrégia 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar 
extinta a punibilidade do Apelante pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando-se a pena em 
concreto, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, II e III; 110, § 1º; 115; 119, e 117, I e IV, todos do CP, nos termos do voto do(a) 
Relator(a)...". 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0027168-19.2019.8.27.2706 
Acusado: VITOR GOMES FERREIRA 
Vítima: ERIKA VILANOVA LIMA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ERIKA VILANOVA 
LIMA, brasileira, solteira, autônoma, nascida aos 15/04/1995, natural de Tocantinópolis - TO, filha de Josane da Cruz Vilanova 
Lima e Edio da Costa Lima, CPF n° 049.363.151-84, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que 
dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR VITOR GOMES FERREIRA...Aplicando-
se o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, VITOR GOMES FERREIRA, 
definitivamente condenado, em primeira instância, a 04 (quatro) meses de detenção...". 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00026767720218272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) FABRÍCIO SANTOS MARTINS, brasileiro, união estável, desempregado, nascido aos 20/01/1993, filho de 
Edvaldo Alves Martins e de Antônia Núbia de Souza Santos, inscrito no CPF nº 019.890.792-37, residente na Avenida Florentina, 
nº 10, bairro Centro, São Sebastião do Tocantins/TO,encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme 
certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no eevento 30.Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, 
como incurso(s) nas sanções do art. 129, § 9° do Código Penal c/c art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5º, III, e art. 7º, I e II, 
da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Ademais, como não tenha sido possível citá-lo pessoalmente por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para 
responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no 
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo 
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, 
Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 15 de agosto de 2022. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico 
Judiciário,  Mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00021931320228272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) FELIPE COSTA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador de documento de identidade RG nº 
673632432020-6 (SSP/MA), inscrito no CPF sob o nº 107.860.221-24, filho de Marineide Rufino Costa, residente e domiciliado à 
Rua José Ferreira Neto, nº17, bairro São José, Augustinópolis/TO, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido,  
conforme evemtos 9 e 15. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções 
do art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro. . Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para 
responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no 
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo 
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, 
Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA 
GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS. 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00046392820188272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) FERNANDA CRUZ CASTRO, brasileira, solteira, autônoma, nascido aos 01/07/1993, natural de Esperantina – 
TO, filha de Adalberto Ursula de Castro e Betisa Silva Cruz, inscrita no CPF nº 610.275.663-08, residente na Rua Imperatriz, 
s/n°, “Bar da Detinha” Bairro Vila do Gato, Esperantina–TO, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, 
conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 101. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) 
nestes autos, como incurso(s) nas sanções do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147 do Código 
Penal Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro 
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apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no 
prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir 
defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), 
estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: 
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. 
Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Riberio da Silva, Juiz de Direito. 
  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
  
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00024792520218272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) JOSÉ ANTONIO DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 13/09/1977, filho de Henrique 
Camilo de Souza Silva e Maria Ferreira de Sousa Silva, residente na Rua do Encanador, nº 381, bairro Centro, Buriti/TO, telefone 
nº (63) 984411-8914, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça 
lançada no evento 14. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do art. 
306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para 
responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no 
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo 
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, 
Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico judciiário, mat. 43074. Alan 
Ide Riberio da Silva, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00024117520218272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s)  JOSÉ BERNARDO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, União Estável, lavrador, nascido aos 21/10/1987, natural 
de Coroatá/TO, filho de Ivanilde Alves dos Santos, residente na Rua 02, s/nº, bairro Centro, Sampaio/TO, encontrando-
se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento  12. Referido(s) 
acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do  art. 155, caput, do Código Penal. 
Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, 
pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) 
dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz 
nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a 
Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: 
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. 
Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribriro da Silva, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0004157-80.2018.8.27.2710/TO, figurando 
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado NILSON SOUSA ALVES, brasileiro, união estável, 
lavrador, nascido aos 15/05/1987, natural de Tocantinópolis-TO, filho de Maria das Graças da Conceição Sousa, portador do RG 
nº 915.707 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada nos 
eventos 16, 45 e informativo 51. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas 
sanções do art. 129, §9º do Código Penal com implicações da Lei nº 11.340/2006. Ademais, como não tenha sido possível citá-
los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO 
dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo 
arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 
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Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público 
para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na 
Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado 
nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 05 de agosto de 2022. Elaborado por mim, Benonias 
Ferreia Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Riberiro da Silva, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0004923-22.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: HERBERTH SANZIO TAVARES SANTOS CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta 
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital CITA o acusado HERBERTH SANZIO TAVARES SANTOS, brasileiro, união estável, Caminhoneiro, 
nascido aos 14/04/1987, com RG nº 945486, inscrito no CPF nº 999.074.502-00, Natural de Ouro Preto do Oeste/RO, filho de 
Áurea Tavares dos Santos e Sanzio Pereira Santos, nos autos de ação penal nº 0004923-22.2021.8.27.2713, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas 
do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 09 de agosto de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei 
e subscrevi. 
  
 

2ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003018-50.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: MARIA TEREZINHA DE JESUS 
RÉU: JOSE LAELSON SILVA DE OLIVEIRA 
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0003018-50.2019.8.27.2713, em que figuram como partes MARIA TEREZINHA 
DE JESUS contra ESTADO DO TOCANTINS e outro, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado a expedição do 
presente com a finalidade de se proceder a CITAÇÃO  do requerido JOSE LAELSON SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador 
da CIRG n.º 2.312.163 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.º 433.829.321-72, com endereço ignorado, para querendo, 
apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335 caput, c/c artigo 219, todos do Código de Processo 
Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, 
incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 
dois (10/08/2022). Eu, Deusivaldo Pereira de Araujo, Servidor de Secretaria, o digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO LAURITO PARO, 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 6106317v3 e do código 
CRC 68ebdd88. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL Nº 6134152 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(PRIMEIRA DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
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O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00025877620208272714, Ação 
de Interdição/Curatela no qual foi decretada a interdição de: IVANICE SOUSA BEZERRA, brasileira, solteira, maior incapaz, 
nascida em 08 de maio de 1978, filha de Supercilio Bezerra de Sousa e Josefa Bezerra de Sousa, residente e domiciliada na 
cidade de Goianorte-TO, portadora de comprometimento severo das atividades cognitivas, com limitações mentais; e encontra-se 
incapacitada para assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e 
administrar seus negócios na vida civil. Tendo sido nomeada curadora, a Srª: MARIA LISBOA BEZERRA MOREIRA, brasileira, 
casada, do lar, nascida em 08 de outubro de 1967, filha de Antônio Lisboa dos Santos e Josefa Bezerra dos Santos, residente e 
domiciliada na cidade de Goianorte-TO. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos 
autos em 31 de março de 2022, no evento 49, como segue transcrita a parte final: “...Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, decreto a interdição da curatelada extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no 
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1.775, do Código Civil, nomeando como curadora definitiva a requerente, 
Sra. MARIA LISBOA BEZERRA MOREIRA, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer naturezas, pertencentes a interditada, sem autorização judicial.  Fica advertida a curadora que os valores porventura 
percebidos de entidade previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 
bem-estar da interditada. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Face o disposto pelo art. 
1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena de 
responsabilidade civil e criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a 
curadora não está autorizada a vender bens da interditada sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do 
CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil da interditada. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. 
Intimem – se. Cumpra – se.'' Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para 
constar, encerrou-se a presente audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colméia – TO, Colméia-TO,? 12/08/2022 _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu 
_______, CARLOS CALEBE DA SILVA, Técnico Judiciário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, 
afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO, 12/08/2022.  
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS 
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0003649-
48.2020.8.27.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra a Denunciada SOLANGE SOARES 
BANDEIRA, brasileira, união estável, do lar, nascida aos 03/08/1988, filha de Maria Bonfim dos Santos e Valdomiro Soares 
Bandeira, portadora do RG nº 1.647.965 SSP/TO e CPF n° 043.210.451-85, como incurso nas sanções do Artigo 21 da Lei de 
Contravenções Penais, na forma da Lei nº. 11.340/2006. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 
10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com 
as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo 
acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os 
demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua 
defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, 15 de agosto de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 10 (dez) DIAS 
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0003029-
36.2020.8.27.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado JAILTON ALVES DA 
SILVA, brasileiro,união estável, profissão não informada, data de nascimento não informada, filho de Maria Pereira da Silva e 
Milton Souza,CPF e RG não foram informados, como incurso nas sanções do Artigo 129 § 9º, C/C disposições da Lei 11.340 de 
07 de agosto de 2006. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de 
advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. 
O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
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especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará 
à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do 
processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 15 
de agosto de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Esagiário, digitei e conferi. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO, Estado do Tocantins. FAZ SABER A 
QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 
903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado, DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, matriculado na JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, através da plataforma eletrônica 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: 1) PROCESSO Nº. 5000754-61.2013.8.27.2720 – CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 2) 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA. (CNPJ: 00.000.000/0001-91) EXECUTADO: JOSE DE ASSIS LEAO (LEAO AUTO 
PEÇAS) (CNPJ: 05.628.740/0001-90), DARLENE DE OLIVEIRA BRASILEIRO (CPF: 949.184.063-00), JOSÉ DE ASSIS LEÃO 
(CPF: 369.148.511-15), NELIVÂNIA RESENDE LEÃO (CPF: 401.664.573-53) e JOSÉ LUIZ BRASILEIRO FILHO (CPF: 
962.297.561-53) 3) DATAS: 1º Leilão no dia 02/09/2022 com encerramento às 13:00h, quando somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, no dia 02/09/2022, com encerramento às 16:00h, quando serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o 
término do leilão. 4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 1.168.530,05 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e 
cinco centavos), em 14 de janeiro de 2022, de acordo com a planilha de cálculo juntada d Evento 285. A atualização dos débitos 
vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos. 5) CDA: Não consta. 6) 
DO BEM: Um lote de terras, situado na Rua 1º de Janeiro, Quadra 17, Setor 01, Lote 152, com 13,80 metros de frente com a Rua 
1º de Janeiro, 13,80 metros de fundos para o lote do Sr. Vanderlã Carlos Rodrigues Correia; 34,00 metros na lateral esquerda 
com o Sr. Osvaldo Adão da Silva, 33,00 metros na lateral direita com o José de Assis Leão, perfazendo uma área total de 
462,30m² (quatrocentos e sessenta e dois metros e trinta centímetros quadrados). Benfeitoria não averbada na Matrícula 
Imobiliária: Um prédio onde é alojado um autopeças com uma oficina nos fundos, contendo também um galpão, todo murado 
com portão na frente para a Rua 1º de Janeiro, localizado na Rua 1º de Janeiro, Goiatins/TO. Imóvel matriculado sob nº. 2.479 
do Cartório de Registro de Imóveis de Goiatins/TO. 7) DA AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 29 de agosto de 
2019. 8) DEPOSITÁRIO(A): JOSÉ DE ASSIS LEÃO, Rua 1º de Janeiro, nº. 889, Centro, Goiatins/TO. 9) ÔNUS: Constam 
Hipotecas em favor do Banco do Brasil S/A. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 10) BAIXA PENHORAS, 
DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou outros ônus que 
gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta 
de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de natureza propter rem, conforme 
artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à transferência 
patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. 11) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM 
IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos condominiais serão abatidos até o limite 
do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil). 12) HIPOTECA: Eventual 
gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário (art. 
1.499, VI do Código Civil). 13) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem indivisível, o 
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É 
reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 14) 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. 15) LEILOEIRO: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais 
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. 16) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, 
deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 horas de antecedência do leilão, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, 
devendo, para tanto, os interessados, aceitar os termos e condições informados no site. Veja no site do Leiloeiro Oficial a relação 
de documentos necessários para efetivação do cadastro. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
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conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. 17) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, 
www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC/2015. 18) PAGAMENTO: A arrematação dar-
se-á À VISTA. Em caso de imóveis, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação 
e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes 
condições: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; As 
prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice 
de correção monetária pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês. Caução: Será garantida a integralização do lance 
por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de 
arrematação; OBS.: Sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou 
não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. 
Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, 
do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o 
exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu 
crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-
se-á novo leilão à custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará 
responsável pela comissão devida ao Leiloeiro. 21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao 
Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 
236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail 
após o encerramento do leilão eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos 
termos do art. 903, § 6º, do CPC/2015, a comissão do Leiloeiro será a este devida. 22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO 
LEILÃO MOTIVADOS POR ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: I - Caso haja 
adjudicação, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago 
por quem lhe der causa. II - Havendo remição ou acordo, antes da realização do leilão, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe 
de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação devido à parte exequente, a ser pago pela parte que remiu ou que 
postulou o acordo. III - Será devido ao Leiloeiro Oficial, comissão de 5% sobre o valor da arrematação em casos de acordo ou 
remição após a realização da alienação e arrematação do bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 236/2016, a ser arcado pelo 
executado remidor. Os percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, 
intimação das partes, remoção, guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, 
valores esses a serem pagos pela parte executada. Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, 
celebrar acordo, deverá apresentar até a hora e data designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, 
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o 
uso do protocolo integrado. 24) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado 
de Imissão na Posse que será expedido pelo M.M. Juízo Comitente. 25) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos 
antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo, visando 
manifestação de outros eventuais licitantes (21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Os arrematantes ficam cientes desde já que 
não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da comissão do Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro 
comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 de Código Penal), 
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da 
aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar 
frustrada devido ao não atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo 
melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 26) VISITAÇÃO: É vedado aos 
Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do 
CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, também fica 
autorizado o Leiloeiro a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores do Leiloeiro, 
devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Leiloeiro, a fim de que os licitantes 
tenham pleno conhecimento das características do bem. 27) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações 
necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua 
validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9339, Chat no site do 
leiloeiro e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo 
endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br. 28) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro 
Oficial, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os 
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos 
prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se de leilão eletrônico, o Leiloeiro Oficial poderá assinar o auto pelo 
arrematante, desde que autorizado por procuração. 29) CONDIÇÕES GERAIS: O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão, 
fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os 
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interessados. Ainda, não se enquadra na condição de fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário, 
ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por 
reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do 
Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ. Os licitantes deverão 
acompanhar a realização do leilão, permanecendo a qualquer tempo em condições de serem contatados pelo Leiloeiro Oficial 
para qualquer tipo de informação que se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de contato ou falta de 
respostas do licitante, principalmente quando este não responder prontamente aos contatos do Leiloeiro Oficial, serão de 
responsabilidade unicamente do próprio licitante. 30) INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSE DE ASSIS 
LEAO (LEAO AUTO PEÇAS), na pessoa de seu Representante Legal, DARLENE DE OLIVEIRA BRASILEIRO, JOSÉ DE ASSIS 
LEÃO, NELIVÂNIA RESENDE LEÃO e JOSÉ LUIZ BRASILEIRO FILHO e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem 
como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), 
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que 
o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do 
CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: 
www.dmleiloesjudiciais.com.br. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 15 de agosto de 2022. Eu, Marinêz 
Alves Bezerra Vila, Técnica Judiciária que digitei. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
 O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO, Estado do Tocantins. FAZ SABER A 
QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 
903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado, DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, matriculado na JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, através da plataforma eletrônica 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: 1) PROCESSO Nº. 5000035-16.2012.8.27.2720 – CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 2) 
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12) EXECUTADO: LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA 
(CPF: 097.993.702-72) e LENIR SOARES DA SILVA GOMES (CPF: 783.643.291-20) 3) DATAS: 1º Leilão no dia 02/09/2022 
com encerramento às 13:00h, quando somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, no dia 02/09/2022, com encerramento às 
16:00h, quando serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Para cada lance recebido a partir 
dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão. 4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 96.776,60 (noventa e 
seis mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), em 11 de junho de 2018, de acordo com a planilha de cálculo 
juntada do Evento 123. A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do 
exequente disponibilizar nos autos. 5) CDA: Não consta. 6) DO BEM: Fazenda Alto Bonito, parte integrante dos lotes 42 e 49, 
loteamento Santo Antônio, 1ª Etapa, Campos Lindos/TO, com a área de 991,0034ha (novecentos e noventa e um hectares, zero 
ares e trinta e quatro centiares). Conforme limites e confrontações constantes na Matrícula Imobiliária. Benfeitorias não 
averbadas na matrícula imobiliária: Três casas sendo uma sede, as demais para serem utilizadas para os caseiros e depósito de 
pertences da fazenda, 02 currais com embaçadores todos muito bem conservados, barracão e uma oficina com tanque para 
abastecer os maquinários. Obs.: O imóvel está localizado em uma região considerada bem desenvolvida, com aptidão para 
culturas de lavouras e exploração agropecuária. A propriedade apresenta vegetação natural, solo sendo predominante plano, é 
servida com energia elétrica, possui acesso rápido e facilitado próximo ao Povoado Rancharia e 65Km para a cidade de Campos 
Lindos. Além disso, leva-se em consideração que ela atualmente encontra-se toda formada com cachoeiras prontas para servir 
gado, toda gradeada, e com calcário e gesso e demais adubos utilizados nas pastagens, cercada de arame lio em madeira de lei. 
Área apta para lavoura e irrigação, está toda calcarizada e formada em pastagens diversas, sendo a atividade desenvolvida na 
região, voltada para pecuária e lavouras. Imóvel matriculado sob nº. 978 do Cartório de Registro de Imóveis de Campos 
Lindos/TO. 7) DA AVALIAÇÃO: R$ 10.032.888,70 (dez milhões, trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta 
centavos), em 18 de março de 2022. 8) DEPOSITÁRIO(A): LENIR SOARES DA SILVA GOMES, Alameda dos Buritis, Centro, 
Campos Lindos/TO. 9) ÔNUS: Consta Reserva Legal; Hipotecas em favor do Banco Bradesco S/A; Penhora sobre a área de 
160,000ha, nos autos nº. 5000016-10.2012.8.27.2720, em favor do Banco Bradesco S/A., em trâmite na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Goiatins/TO; Penhora nos autos nº. 5000033-46.2012.8.27.2720, em favor do Banco Bradesco S/A., em trâmite na 
1ª Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO; Penhora nos autos nº. 5000034-31.2012.8.27.2720, em favor do Banco Bradesco 
S/A., em trâmite na Comarca de Goiatins/TO. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 10) BAIXA PENHORAS, 
DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou outros ônus que 
gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta 
de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de natureza propter rem, conforme 
artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
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“caput” e parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à transferência 
patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. 11) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM 
IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos condominiais serão abatidos até o limite 
do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil). 12) HIPOTECA: Eventual 
gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário (art. 
1.499, VI do Código Civil). 13) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem indivisível, o 
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É 
reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 14) 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. 15) LEILOEIRO: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais 
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. 16) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, 
deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 horas de antecedência do leilão, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, 
devendo, para tanto, os interessados, aceitar os termos e condições informados no site. Veja no site do Leiloeiro Oficial a relação 
de documentos necessários para efetivação do cadastro. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. 17) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, 
www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC/2015. 18) PAGAMENTO: A arrematação dar-
se-á À VISTA. Em caso de imóveis, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação 
e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes 
condições: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; As 
prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice 
de correção pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês. Caução: Será garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 
OBS.: Sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que 
não interfere na continuidade da disputa. 19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou não pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer 
caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 
serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar 
o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, 
dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à 
custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará responsável pela 
comissão devida ao Leiloeiro. 21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que 
será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento 
do leilão eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, 
do CPC/2015, a comissão do Leiloeiro será a este devida. 22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR 
ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: I - Caso haja adjudicação, será devido ao 
Leiloeiro Oficial, o importe de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem lhe der causa. II - 
Havendo remição ou acordo, antes da realização do leilão, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2,5% (dois e meio por 
cento) sobre o valor da avaliação devido à parte exequente, a ser pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo. III - Será 
devido ao Leiloeiro Oficial, comissão de 5% sobre o valor da arrematação em casos de acordo ou remição após a realização da 
alienação e arrematação do bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 236/2016, a ser arcado pelo executado remidor. Os 
percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes, 
remoção, guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem 
pagos pela parte executada. Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá 
apresentar até a hora e data designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição 
fazendo menção expressa quanto ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo 
integrado. 24) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na 
Posse que será expedido pelo M.M. Juízo Comitente. 25) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao 
horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de 
outros eventuais licitantes (21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo 
efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da comissão do Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro comunicará 
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imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 de Código Penal), informando também 
os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções 
legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao 
não atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, caso 
haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 26) VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários 
criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo 
autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, também fica autorizado o Leiloeiro a se fazer 
acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores do Leiloeiro, devidamente identificados, a obter 
diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Leiloeiro, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 
características do bem. 27) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos 
licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da 
Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9339, Chat no site do leiloeiro e também é possível, encaminhar e-mails 
com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br. 28) 
ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro Oficial, a arrematação será considerada perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que 
trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se 
de leilão eletrônico, o Leiloeiro Oficial poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que autorizado por procuração. 29) 
CONDIÇÕES GERAIS: O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do 
presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. Ainda, não se enquadra na condição de 
fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por 
vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações 
financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a 
resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ. Os licitantes deverão acompanhar a realização do leilão, permanecendo a qualquer 
tempo em condições de serem contatados pelo Leiloeiro Oficial para qualquer tipo de informação que se faça necessária. 
Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não 
responder prontamente aos contatos do Leiloeiro Oficial, serão de responsabilidade unicamente do próprio licitante. 30) 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA e LENIR SOARES DA SILVA 
GOMES casados entre si, Banco Bradesco S/A, na qualidade de credor, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se porventura 
não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo 
Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto 
no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 
arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Publicado e afixado 
no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.dmleiloesjudiciais.com.br. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 15 de agosto de 2022. Eu, Marinêz Alves Bezerra Vila, Técnica Judiciária que o digitei. 
José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito 
  
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
 O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO, Estado do Tocantins. FAZ SABER A 
QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 
903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado, DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, matriculado na JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, através da plataforma eletrônica 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: 1) PROCESSO Nº. 0002811-30.2019.8.27.2720 – CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 2) EXEQUENTE: ESTADO 
DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) EXECUTADO: ANTONIO FORMIGA NETO (CPF: 958.384.063-72) 3) DATAS: 1º 
Leilão no dia 02/09/2022 com encerramento às 13:00h, quando somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguirse-á sem interrupção o 2º Leilão, no dia 02/09/2022, 
com encerramento às 16:00h, quando serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Para cada 
lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão. 4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 
108.148,39 (cento e oito mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), em 16 de março de 2022, de acordo com a 
planilha de cálculo juntada do Evento 59. A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a 
encargo do exequente disponibilizar nos autos. 5) DO BEM: 01 (um) Veículo GM/Montana Conqueste, ano de fabricação e 
modelo 2010/2010, cor vermelha, álcool/gasolina, placa MXG-9842/TO, Chassi 9BGXL80P0AC231458, Renavam nº. 
00215177517. O veículo aparenta um bom estado geral de conservação e funcionamento. Os principais aspectos considerados 
na apreciação de um veículo usado: Lataria: Não consta nenhuma avariação que mereça destaque; Pintura: Boa e bem 
conservada; Carroceria: Nenhuma avaria; Motor: Bom, não foi observado nenhum vazamento ou barulho estranho em seu 
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funcionamento. Acessórios: Arcondicionado, direção hidráulica, vidros e travas manuais, em perfeito funcionamento, protetor de 
caçamba com capota marítima. 6) AVALIAÇÃO: R$ 31.184,00 (trinta e um mil, cento e oitenta e quatro reais), em 06 de janeiro 
de 2022. 7) DEPOSITÁRIO(A): ANTONIO FORMIGA NETO, Rua Alameda dos Buritis (Oficina Formiga Motos), Campos 
Lindos/TO. 8) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Alameda dos Buritis (Oficina Formiga Motos), Campos Lindos/TO. 9) ÔNUS: 
Consta Restrição Renajud; Débitos no Detran/TO no valor de R$ 559,26 (quinhentos e cinqunta e nove reais e vinte e seis 
centavoa), em 25 de julho de 2022. Outros eventuais constantes no Detran/To. OBS.: O arrematante declara estar ciente de que, 
além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão 
causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela 
verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do 
edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe, 
para o devido peticionamento nos autos. 10) BAIXA PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso 
haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou outros ônus que gravem o veículo, o bem será leiloado livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, 
§ 5º, inclusive os débitos de natureza propter rem, conforme artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos Tributários (IPVA, 
DPVAT, multas, licenciamento e demais taxas), serão subrogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte, transferência patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. 11) VENDA DIRETA: 
Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), 
será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º 
leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. 
Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o 
prazo final. 12) LEILOEIRO: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, 
JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site 
www.leiloesjudiciais.com.br. 13) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá efetuar 
cadastro prévio, no prazo de 24 horas de antecedência do leilão, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, devendo, para 
tanto, os interessados, aceitar os termos e condições informados no site. Veja no site do Leiloeiro Oficial a relação de 
documentos necessários para efetivação do cadastro. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. 14) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, 
www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC/2015. 15) PAGAMENTO: A arrematação dar-
se-á À VISTA. Em caso de veículos e móveis, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da 
avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes 
condições: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; As 
prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; Ao valor de cada parcela, será acrescidas de juros 
de mora de 1% ao mês, corrigidas monetariamente pelo INPC. Caução: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; OBS.: Sobre direito de 
preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa. 16) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos; 17) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar o bem e for o 
único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 
(três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do 
exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará responsável pela comissão 
devida ao Leiloeiro. 18) PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada 
pelo arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão 
eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, do 
CPC/2015, a comissão do Leiloeiro será a este devida. 19) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR 
ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: I - Caso haja adjudicação, será devido ao 
Leiloeiro Oficial, o importe de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem lhe der causa. II - 
Havendo remição ou acordo, antes da realização do leilão, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2,5% (dois e meio por 
cento) sobre o valor da avaliação devido à parte exequente, a ser pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo. III - Será 
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devido ao Leiloeiro Oficial, comissão de 5% sobre o valor da arrematação em casos de acordo ou remição após a realização da 
alienação e arrematação do bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 236/2016, a ser arcado pelo executado remidor. Os 
percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes, 
remoção, guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem 
pagos pela parte executada. Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá 
apresentar até a hora e data designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição 
fazendo menção expressa quanto ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo 
integrado. 20) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá 
prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de outros eventuais licitantes (21 e 22 da 
Resolução 236/2016 CNJ). Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o 
respectivo valor acrecidos da comissão do Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo 
(Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente 
anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código 
de Processo Civil). Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não atendimento de 
requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a 
confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 21) VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários criarem 
embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo 
autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, também fica autorizado o Leiloeiro a se fazer 
acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores do Leiloeiro, devidamente identificados, a obter 
diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Leiloeiro, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 
características do bem. 26) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos 
licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da 
Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9339, Chat no site do leiloeiro e também é possível, encaminhar e-mails 
com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br. 23) 
ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro Oficial, a arrematação será considerada perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que 
trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se 
de leilão eletrônico, o Leiloeiro Oficial poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que autorizado por procuração. 24) 
CONDIÇÕES GERAIS: O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do 
presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. Ainda, não se enquadra na condição de 
fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por 
vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações 
financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a 
resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ. Os licitantes deverão acompanhar a realização do leilão, permanecendo a qualquer 
tempo em condições de serem contatados pelo Leiloeiro Oficial para qualquer tipo de informação que se faça necessária. 
Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não 
responder prontamente aos contatos do Leiloeiro Oficial, serão de responsabilidade unicamente do próprio licitante. 25) 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimado o executado ANTONIO FORMIGA NETO e seu cônjuge se casado for, bem como os 
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem 
tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo 
para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será 
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
na forma da Lei. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: 
www.dmleiloesjudiciais.com.br. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 15 de agosto de 2022. Eu, Marinêz 
Alves Bezerra Vila, Técnica Judiciária que o digitei. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1953/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 15 de agosto de 2022 
GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito do Estado do Tocantins, respondendo pela Comarca de Goiatins-TO, na 
condição de Diretor do Foro, no uso de suas atribuições legais, especialmente a disposição contida no artigo 27 da Lei 
Complementar nº 126/2019, que alterou a Lei Complementar n. 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3036/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 16 de dezembro de 2021 contida no SEI 
18.0.000020367-6 evento 4087192; 
CONSIDERANDO o contido no PAD 0000158-91.2021.2.00.0827 ID  1840026; 
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CONSIDERANDO a Portaria Nº 1542/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 1º de julho de 2022, publicada no Diário nº 5219, de 
04/07/2022, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os servidores nominados na Portaria Nº 1542/2022 - CGJUS/ASJCGJUS como membros da Comissão do 
Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos apontados, abaixo relacionados: 
1) Arylma Rocha Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Presidente da Comissão; 
2) Daniella Lima Léda - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 237938 - Bacharel em Administração – Membro; 
3) Rainor Santana da Cunha- Técnico Judiciário, Matrícula nº 74353– Membro; 
4) Elesbão Oliveira Cavalcante – Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 192248 - Bacharel em Direito – Membro. 
Art. 2º. Restam validados todos os atos realizados pelas comissões anteriormente designadas. 
Art. 3º. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos pela Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar. 
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

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

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0001342-
38.2022.8.27.2721 
Requerente: M. E. O. C., menor, representada por sua genitora G. A. DE O. 
Requerido: CARLOS EDUARDO SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, filho de Silvanez Pereira Costa e Luciana Silva Moura, 
inscrito no CPF n.º 052.733.281-01 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 11 de agosto de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 n. 0001211-63.2022.8.27.2721 
Requerente: E. D. R. 
Requeridas: A. B. D. D. e B. V. D. D., menores, representadas por sua genitora, FABIANA BORGES DINIZ, brasileira, filha de 
Adailton José Diniz e Ivone Borges de Sousa Silva, inscrita no CPF n.º 051.791.091-83 
SENTENÇA: Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às exigências legais e 
existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado 
nos termos em que foram estipulados no evento 29, em consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 
nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao requerido. As partes, em razão do 
acordo, deverão arcar com as custas processuais, na proporção de 50% para cada, conforme o art. 90, § 2º do CPC, ressalvado 
o contido no evento 90, § 3° do CPC. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o 
pagamento das custas, até eventual mudança nas suas situações econômicas; se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta 
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). P. R. I. 
C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 11 de agosto de 
2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0002211-
35.2021.8.27.2721 
Requerente: R. R. D., menor, representada por sua genitora L. L. F. DA S. 
Requerido: GENILSON DOMINGOS DA SILVA, brasileiro, convivendo em regime de união estável,, filho de Benedito Rodrigues da Silva e 
Aristela Domingos da Silva, inscrita no CPF n.º 029.468.301-10 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da satisfação 
da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na forma 
da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança 
na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 15 de agosto de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
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GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5005034-06.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra a acusada IOLANDA VIEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, natural de 
Porangatu/GO, nascida aos 01/04/1985, RG n°. 4844714 SSP/TO, filha de Perciliano Vieira da Silva e de Filismina Soares de 
Araujo, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Artigo 331 do Código Penal. 
E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e 
publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 
25, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, com resolução do mérito, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 
da acusada IOLANDA VIEIRA DA SILVA, pela prescrição de pretensão punitiva, em relação ao delito do artigo 331 do 
Código Penal, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, 
expeça-se os ofícios necessários e dê-baixa aos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas. ". Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, 
Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5005023-74.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado CLEUDISMAR MARTINS DE JESUS, brasileiro, solteiro, vaqueiro,  natural 
de Jataí/GO, nascida aos 17/04/1980, filho de Luzia Maria de Jesus e de José Martins Izídio, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do crime do Artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. E para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 34, cujo dispositivo segue 
transcrito: " Diante do exposto, com fulcro no Parecer de evento 29, por seus próprios fundamentos, decreto extinta a 
punibilidade do réu, com base no artigo 107, IV, do CP. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais". 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, 
Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5004969-11.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado RAIMUNDO NONATO CASTRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido aos 15/02/1968, natural de Miracema do Tocantins/TO, filho de Maria de Jesus dos Santos, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Art. 306 da Lei 9.503/97. E para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 22, cujo dispositivo segue 
transcrito: " DECRETO a extinção da punibilidade pela prescrição, com base no artigo  109, inciso IV do Código Penal.  P.R.I. 
Intimem-se e após o trânsito em julgado, arquive-se". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5004844-43.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado VALDIR LIMA BEQUIMAN, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, 
natural de Gurupi - TO, nascido em 09/01/1993, filho de Neide Lima Sousa e de Hugo Lima Bequiman, portador do RG n° 
1.235.169 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 19 da Lei das 
Contravenções Penais. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 
placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença 
condenatória inserida no evento nº 18, cujo dispositivo segue transcrito: " Ante o exposto, com resolução do mérito, DECLARO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDIR LIMA BEQUIMAN, pela prescrição de pretensão punitiva, em relação a 
contravenção penal do artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 
ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se os ofícios necessários e dê-baixa aos autos. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5004834-96.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado LAZARO MENDES MARINHO, brasileiro, solteiro, armador, natural de 
Miranorte-TO, nascido aos 20 de dezembro de 1963, filho de João Mendes Marinho e Anália Mendes Coelho, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 309 da Lei 9.503/97. E para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 18, cujo dispositivo segue 
transcrito: "Ante o exposto, com resolução do mérito, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LAZARO MENDES 
MARINHO, pela prescrição de pretensão punitiva, em relação ao delito do artigo 309, da Lei nº 9.503/97, com fulcro nos 
arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se os ofícios necessários e 
dê-baixa aos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas."Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5004804-61.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra a acusada KATLEEN RAYMARA MARINHO MENDES, brasileira, casada, estudante, 
nascida em 10/02/1992, natural de Gurupi - TO, filha de Higno Rodrigues Marinho e de Marciley Mendes da Silva, portadora do 
RG n° 748.493 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime dos art. 129, 
"caput" e art. 147 c/c art. 69 todos do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente 
Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor 
da sentença condenatória inserida no evento nº 19, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, com resolução do 
mérito, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada KATLEEN RAYMARA MARINHO MENDES, pela prescrição de 
pretensão punitiva, em relação ao delito do art. 129, caput, e art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal, com fulcro nos 
arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e VI, respectivamente, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se 
os ofícios necessários e dê-baixa aos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas." Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de 
Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5004764-79.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado CHARLTON DE PAULA AGUIAR, brasileiro. solteiro, Autónomo, natural 
de Gurupi-TO, nascido aos 02/07/1982. portador do RG n° 273.052, 2º Via - SSP/TO, filho de João Delfmo Fernandes Aguiar e 
Cleusa de Paula Silveira, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Artigo 311 da Lei 
9.503/97 (CTB). E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do 
Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida 
no evento nº 25, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, com resolução do mérito, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE do acusado CHARLTON DE PAULA AGUIAR, pela prescrição de pretensão punitiva, em relação ao delito 
do 311, da Lei nº 9.503/97 - CTB, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.  Após o 
trânsito em julgado, expeça-se os ofícios necessários e dê-baixa aos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Sem custas." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros 
Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº 
843, de 06 de abril de 2022),  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 a Ação Penal nº 5000391-78.2007.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado PATRICK LEANDRO PEREIRA, brasileiro, companheiro, garçon, nascido 
aos 31/10/1986, natural de Guaraí-TO, filho de Leonan Mota Rodrigues e de Nelir Pereira Sobrinho Rodrigues, com CPF sob o 
n.º 018.149.591-06,atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Art. 180 do Código 
Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e 
publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 
18, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante do exposto, consoante Parecer do Ministério Público de evento 13, por seus 
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próprios fundamentos, DECRETO  a extinção da punibilidade pela prescrição do réu, com base no artigo 107, IV, do CP. 
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO FONSECA CRUZ - CPF/CNPJ n° 020.105.271-78, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011585-82.2015.827.2722, 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). 1973, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 55,81 (CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 16 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GURUPI VEICULOS LTDA - CPF/CNPJ n° 02.515.336/0001-12, 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 0014213-44.2015.827.2722, 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). 8357, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.749,11 (SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE 
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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 16 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DALVA PEREIRA CAMPOS - CPF/CNPJ n° 005.360.761-97, 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 0014278-39.2015.827.2722, 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). 98653, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 201,35 (DUZENTOS E UM 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 16 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DANIEL RODRIGUES RICARTE - CPF/CNPJ n° 214.207.933-49, 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 0014346-86.2015.827.2722, 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). 5047, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 123,74 (CENTO E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 16 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCO MARGARINO QUINQUES NUNES - CPF/CNPJ n° 
208.321.500-10, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014346-86.2015.827.2722, 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). 22681, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.029,18 (UM MIL E VINTE E NOVE 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 que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 16 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0000315.66.2021.827.2717 
Denunciado: JESLEI COELHO DA CRUZ 
Vítimas: VALTENE RODRIGUES DOS SANTOS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado JESLEI COELHO DA CRUZ, vulgo “Pinto”,brasileiro, 
tratorista, natural de Cristalândia/TO, nascido aos 10/03/1993, portador do CPF n° 049.991.481-37, filho de Luzinete Coelho 
Matos , atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o acusado JESLEI COELHO DA CRUZ, acima qualificado da 
decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo: nte o exposto, com fundamento no art. 413 do Código Processo 
Penal, PRONUNCIO JESLEI COELHO DA CRUZ como incurso no delito do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso 
que dificultou a defesa), c.c art. 14, II, todos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n° 8.072/90. Nos termos do artigo 420 do 
CPP, intime-se o acusado pessoalmente da presente sentença de Pronúncia, bem como seu Advogado e o Ministério Público. 
Transitada em julgado a decisão de pronúncia, intimem-se o Ministério Público e, em seguida, o Advogado para, no prazo de 5 
(cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 
poderão juntar documentos e requerer diligências, a teor do que dispõe o art. 422 do Código de Processo Penal, com a alteração 
introduzida pela Lei n. 11.689/2008. Após, voltem-me conclusos para deliberar sobre os requerimentos de provas a serem 
produzidas ou exibidas no plenário do júri, bem como ordenar as diligências necessárias, elaborando em seguida o relatório 
sucinto do processo e a sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri (art. 423 do CPP). Remetam-se os ofícios 
pertinentes. O nome do réu não deve ser lançado no rol dos culpados, em atenção ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
Intimem-se. Cumpra-se. Figuerópolis/TO, data registrada no sistema. Dado e Passado nesta cidade, para conhecimento de todos 
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, terça-feira, 16 de agosto de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 0001378-11.2021.8.27.2723 
Classe da Ação: 283 - Ação Penal - Procedimento ORDINÁRIO 
Assunto: Contra a mulher 
RÉU: DOMINGOS DA SILVA VIEIRA 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito da Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER que na presente escrivania tramita Ação Penal - Procedimento Ordinário, autuada 
sob o nº 0001378-11.2021.8.27.2723 em que foi VÍTIMA CELIA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 09/07/1993, 
natural de Pedro Afonso/TO, RG n° 1285944 SSPTO, CPF n° 059.097.351-79, filha de Bartolomeu Ribeiro da Silva e Maria Luiza 
Gomes Pereira, residente na Rua Mato Grosso, s/n, proximo a Beira da Mata, Centenário/TO., atualmente em local incerto e não 
sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da vítima acima nominada, dos termos da respeitável sentença proferida nos autos, cujo teor, 
em resenha, é o seguinte: SENTENÇA: "POSTO ISSO, considerando que até o momento não foi oferecida denúncia ou sequer 
instaurado o Inquérito Policial, aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, deixo de de-ferir as medidas protetivas e 
declaro extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Intime a vítima no ult imo 
endereço, informando a revogação da medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá tomar as providências 
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que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas ofensas. Caso não seja encontrada, intime por 
Edital. Decorrido o prazo do recurso dê baixa nos autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Colinas 
do Tocantins – TO., 9 de agosto de 2022." A vítima terá o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, caso não se 
conformar com a sentença supra, cujo prazo será contado após o término do prazo deste edital. O presente edital será publicado 
no Diário da Justiça. Eu, Luiz Alves da Rocha Neto, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi. Itacajá, 15/08/2022. Documento 
eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, 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 6149212v3 e do 
código CRC 91826bd3 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1961/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 16 de agosto de 2022 

O Excelentíssimo Dr. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição do Fórum da 
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito e Diretor do Foro deliberar sobre o expediente na Comarca quando tratar de 
feriado/ponto facultativo decretado pela autoridade municipal, a teor do artigo 133, parágrafo único, da Lei Complementar 
Estadual n°10/96 (Lei Orgânica do Poder Judiciário); 
CONSIDERANDO a data festiva do dia 18 de agosto, em celebração ao aniversário do município de Itaguatins, feriado municipal 
CONSIDERANDO o teor do  Decreto Municipal n° 209,de 15 de agosto de 2022, que decretou ponto facultativo nos órgãos 
públicos deste município no dia 19 de agosto de 2022. 
RESOLVE 
Art. 1º- DECRETAR ponto facultativo, no âmbito do Poder Judiciário da Comarca de Itaguatins-TO, no dia 19 de agosto de 2022; 
Parágrafo Único- Ficam prorrogados para o dia 22/08/2022 os prazos processuais e administrativos que porventura se iniciem ou 
se encerrem no dia 18 e 19 de agosto de 2022; 
Art. 2º.- Comunique-se aos servidores da Comarca, bem como á Corregedoria-Geral da Justiça e á Presidência do Tribunal de 
Justiça, acerca do teor da presente Portaria; 
Art.3°.- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
AÇÃO PENAL n° 0001362-82.2016.8.27.2725 
Denunciado: JOANA LÚCIA RODRIGUES NUNES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - (Prazo de 90 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 os autos de Ação penal nº 0001362-82.2016.827.2739, chave para consulta nº 
536887478816, MOVIDA PELO Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de JOANA LÚCIA RODRIGUES NUNES, 
sendo o presente Edital para INTIMAR a acusada JOANA LÚCIA RODRIGUES NUNES, brasileira, casada, natural de 
Tocantínia-TO, do lar, nascida em 30/05/1992, filha de João Rodrigues Alves e Luzia Cardoso Nunes, portadora do RG 763.503, 
2ª via SSP/TO,  atualmente em  lugar incerto e não sabido, a fim de que a mesma tome conhecimento da Sentença Condenatória 
proferida em 12/06/2019, constante do evento 113  dos autos da Ação Penal em epígrafe, cuja parte conclusiva  passo a 
transcrever a seguir: “...Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do 
Estado para condenar JOANA LÚCIA RODRIGUES NUNES, devidamente qualificada, como incursa nas penas do artigo 339, 
caput, do Código Penal. Atendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro PASSO À 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE A culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir 
nos limites do próprio tipo penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais 
rigoroso. Assim, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser apreciada favoravelmente. Em relação aos antecedentes, não 
se verifica nenhuma condenação com trânsito em julgado há mais de cinco anos por fato anterior ao ora julgado na folha penal 
do réu. Portanto, tal circunstância deve ser avaliada positivamente. No que concerne à conduta social e à personalidade da 
agente, não há nos autos elementos que permitam aferir tais circunstâncias, devendo ser valoradas favoravelmente. Quanto aos 
motivos do crime, devem-se perquirir os precedentes que levam à ação criminosa, não se confundindo com o dolo e a culpa. No 
caso em tela, o motivo do crime é aquele inerente ao tipo penal. Dessa maneira, esta circunstância judicial deve ser aferida 
favoravelmente. No que tange às circunstâncias do crime, o Julgador deve voltar sua apreciação aos elementos acidentais não 
participantes da estrutura do  tipo, apesar de envolverem o delito. Nos presentes autos, as circunstâncias do crime perpetrado 
não diferem daquelas já previstas no modelo descritivo da conduta. Destarte, deve-se concluir por uma apreciação positiva dessa 
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circunstância judicial. No que se refere às consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo crime, 
que transcende o resultado típico. No delito em questão, as consequências não foram graves, e, portanto, essa circunstância não 
pode sofrer juízo negativo.  Por fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos 
de a vítima incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Assim, tal circunstância deve ser considerada somente em favor do 
réu. Não é o caso, pois, de apreciá-la. Portanto, todas as circunstâncias judiciais foram analisadas  favoravelmente à ré e, por 
consequência, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário 
mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, embora  presente a atenuante da confissão espontânea, em atendimento 
à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, à qual me curvo, a expiação permanece no quantum de 02 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo. Na TERCEIRA FASE, ausentes causas especiais de aumento ou 
diminuição da pena, torno-a definitiva no importe de 2 (dois) anos de  reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea „c?, do  Código Penal e em face das circunstâncias previstas no artigo 59 do 
mesmo diploma, determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO. Considerando o artigo 44 do Código Penal, 
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas em audiência admonitória. Ausentes os 
requisitos da prisão preventiva e tendo respondido a todo o processo em liberdade, poderá recorrer nesta condição.  Após o 
trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional  Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da 
República,  conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos de  execução e arquive-se.  Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.  Tocantínia, 12 de junho de 2019.  RENATA DO NASCIMENTO E SILVA - JUÍZA DE DIREITO Em 
auxílio ao NACOM Portaria Nº 1193, de 06 de junho de 2019.” 
 
AÇÃO PENAL n° 0002321-90.2019.827.2725 
Denunciado: DIERMERSON FERNANDES DOS SANTOS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - (Prazo de 90 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 os autos de Ação penal nº 0002321-90.2019.827.2725, chave para consulta nº 
812443085419, MOVIDA PELO Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Diemerson Ramalho da Costa,  sendo 
o presente Edital para INTIMAR o acusado DIEMERSON RAMALHO DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/2000, 
natural de Miracema do Tocantins-TO, RG 1.499.998 SSP/TO, filho de Girlene Ramalho da Luz e de Adilton Neves da Costa 
atualmente me ligar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da Sentença Condenatória proferida em 
24/06/2022, constante do evento 103 dos autos da Ação Penal em epígrafe, cuja parte conclusiva  passo a transcrever a seguir: 
“Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE a pretensão acusatória veiculada na denúncia e CONDENO o acusado 
CLEIDERVON FERNANDES DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do CPB. Passo, pois, a dosar a pena 
do acusado, atento ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do CP. Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do 
art. 59, do Código Penal: Culpabilidade: normal à espécie; Antecedentes: conforme atesta a certidão lançada no evento 27, o réu 
ostenta em seu desfavor duas  sentenças condenatórias transitadas em julgado pela prática de crimes de furto, por fatos 
anteriores ao objeto dos presentes autos (feitos n° 0001383-58.2016.8.27.2739 e 0000898-92.2015.8.27.2739); Conduta social: 
presume-se boa já que não foram trazidos para os autos elementos que a comprometessem; Personalidade do agente: não há 
elementos que indiquem alterações de personalidade; Motivos, circunstâncias e consequências do crime: são favoráveis ao 
acusado; Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito. Em face das circunstâncias judiciais acima 
analisadas, considerando que somente uma é desfavorável ao réu (antecedentes), fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano, 04 
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria da pena elevo a 
reprimenda em 1/6 (um sexto), por ser o agente reincidente na prática de crimes dolosos, conforme a certidão do evento 27, 
passando-a para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Na terceira fase, elevo a reprimenda em 1/3 (um 
terço), haja vista que o crime ocorreu durante o repouso noturno, totalizando-a em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 
(dezenove) dias de reclusão, que declaro definitiva, à ausência de outras circunstâncias que possam alterá-la, a ser 
cumprida no regime inicial FECHADO, na Cadeira Pública local, considerando, sobretudo, a interpretação conjunta dos artigos 
59, inciso III, e 33, § 3º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 34 e §§, do mesmo “Codex”. O regime prisional ora 
estabelecido para o início do cumprimento da pena corpórea do condenado revela-se o mais justo e adequado, haja vista o seu 
histórico de criminalidade, a teor do julgado emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na apelação nº 
0012854-72.2018.827.0000: “EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 
40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06. PLEITO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APELADOS 
REINCIDENTES E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PROVIDO. 1. Os apelados foram 
condenados à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao 
pagamento de 500 (quinhentos) dias - multa no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, 
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal (tráfico de drogas majorado), por fazerem adentrar 
em estabelecimento prisional cerca de 14,50g (quatorze gramas e cinqüenta centigramas) de maconha. 2. Os requisitos 
para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, 
condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a ausência de reincidência, bem como a 
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os apelados são 
reincidentes, pois possuem condenações anteriores com trânsito em julgado, conforme consta na Certidão Criminal 
juntada aos autos de ação penal e ambos tiveram uma circunstância judicial com valoração negativa (antecedentes), em 
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razão das referidas condenações. 4. Assim, não obstante o quantum final da reprimenda não ultrapasse 8  (oito) anos, o 
que, em tese, autorizaria regime mais brando, em razão da reiteração delitiva dos apelados e a existência de uma 
circunstância judicial negativa, verifica- se que as penas de ambos deverão ser cumpridas inicialmente em regime 
fechado, pois não restaram atendidos os requisitos previstos no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal. 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em 
declarar  desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada 
no decisum. 6. Recurso conhecido e provido. Tratando-se, pois, de agente reincidente, não se dissuadindo da prática delitiva, 
atento aos critérios da proporcionalidade, da necessidade e suficiência da sanção, não se mostra recomendável que o mesmo 
inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais brando. Tendo em vista a situação econômico-financeira do 
réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no País à época do fato, que será corrigido 
monetariamente na ocasião oportuna. Deixo de aplicar o sursis, bem como a substituição da pena imposta ao condenado por 
restritiva de direitos por não haver correspondência com os requisitos legais pertinentes. Concedo ao condenado o direito de 
aguardar o prazo de eventual recurso de apelação em liberdade, em virtude de haver assim permanecido durante todo o 
processo. Deixo de fixar o montante mínimo da indenização civil, conforme determina o artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez 
que a questão poderá ser melhor analisada no juízo cível, caso exista interesse da vítima. Publicada em audiência pelo sistema 
e-proc. Intimem-se e cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, determino sejam adotadas pela Escrivania as seguintes 
providências: I – lance-se o nome do réu Cleidervon Fernandes dos Santos no rol dos culpados; II – formem-se os autos de 
Execução Penal; III – procedam-se as comunicações previstas na Consolidação Geral das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Tocantins; IV - após, arquivem-se os autos, observadas que sejam as formalidades legais. Isento o 
acusado do pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. .” E para que chegue ao conhecimento 
de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 392, § 1º , do Código de Processo Penal, mandou o MM. 
Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezesseis dias do mês agosto do ano de dois mil e vinte e dois 
(16/08/2022). Eu, Zoraida Macedo Andrade, mat. 284045 tjto, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de 
Direito. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5037776-29.2013.827.2729 
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OABTO4867 
EXECUTADO: ADRIANO LUIZ DE MENDONÇA – CPF: 77107365134 
ADVOGADO: não constituido 
INTIMAÇÃO: INTIMA-SE o Executado ADRIANO LUIZ DE MENDONÇA – CPF: 77107365134  da decisão (evento 87) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis (evento 89) são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade 
excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, LUCIA GOMES MENDES, brasileira, solteira, 
portadora do CPF nº 010.054.171-21, portador do RG nº 778048 – SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o 
n.º  0034029-78.2021.8.27.2729, na qual figura como exequente, o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) 
dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 
915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba 
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), 
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito 
pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de 
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma 
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. 
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em 
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial 
de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 
8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis 
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distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, 
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o 
presente. Palmas/TO, 03 de agosto de 2022. 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0039870-88.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): DYEGO GONCALVES MORAIS 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA , 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, o(a) acusado(a) DYEGO GONCALVES MORAIS, brasileiro, ajudante de obras, solteiro, nascido aos 
18/03/1990, natural de Santana do Araguaia/PA, portador do RG n° 1.200.627, inscrito no CPF n° 735.802.101-06, filho de 
Antônia das Merces Gonçalves Barros de Souza e de Ilton Morais de Souza, residente e domiciliado na RUA 04, SN, 0 - .SANTA 
BARBARA - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), Jardim Santa Barbara, 04, quadra 39, lote 15, 15 - Jardim Santa Barbara - 
77000000 - Palmas, TO (Residencial) e Jardim Aureny III, s/n, Quadra 151, 1/Lt. 18, Aureny III, - Jardim Aureny III (Taquaralto) - 
77062000 - Palmas (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00398708820208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu órgão de execução, no uso de suas atribuições, nos termos dos artigos 129, inciso I, da Constituição 
Federal e 24 do Código de Processo Penal, com base no Inquérito Policial nº 0050792-28.2019.827.2729, vem à presença de 
Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de DYEGO GONÇALVES MORAIS, inscrito no CPF nº 735.802.101-06, 
portador do RG nº 1.200.627 - SSP/TO, solteiro, brasileiro, ajudante de obras, nascido aos 18 de março de 1990, 30 anos, em 
Santana do Araguaia/ PA, filho de Antônia das Merces Gonçalves Barros de Souza e Ilton Morais de Souza, residente e 
domiciliado Quadra 39, Rua 04, Lote 15, s/nº, Setor Santa Bárbara, nesta Capital, contato telefônico (63) 98124-9300 Segundo 
constam dos autos de Inquérito Policial nº 0050792- 28.2019.8.27.2729, no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 
23h30min, na Avenida Tocantins, Quadra 17, Lote 03-A, Setor Santa Fé, nesta Capital, DYEGO GONCALVES MORAIS foi 
flagrado após ter adquirido, trazendo consigo/vendendo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, para fins de comércio ilegal, 1,1 g (uma grama e uma decigrama), de massa bruta, de COCAÍNA, conforme o 
Laudo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente nº 6742/2019, juntado ao (evento 34, do IP nº 0050792-
28.2019.8.27.2729). Conforme apurado, os Castrenses estavam em patrulhamento quando avistaram, três homens, sendo um 
deles DYEGO GONÇALVES MORAIS, repassando algo, que após a abordagem vieram a saber que se tratava de uma 
substância análoga a COCAÍNA para a pessoa de EVALDO GONÇALVES DIAS DE NASCIMENTO. Quando os Milicianos 
procederam a abordagem nos indivíduos mencionados foi constatado com a pessoa de Evaldo, 02 (dois) pacotinhos contendo 
COCAÍNA e com o denunciado, DYEGO GONÇALVES MORAIS uma quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 01 (um) 
celular Motorola. Ao questionar a terceira pessoa, MARCOS VINÍCIUS, sobre a origem da droga, o mesmo informou que o 
denunciado DYEGO GONÇALVES MORAIS havia vendido o entorpecente para seu amigo EVALDO, e o mesmo confirmou a 
informação, acrescentando ainda que pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) pela droga para DYEGO. Infere-se dos autos que o 
denunciado, DYEGO GONÇALVES MORAIS, em seu interrogatório, negou ter vendido drogas a Evaldo e Marcos e afirmou que 
estaria ali também para adquirir drogas para o seu consumo pessoal. É interessante ressaltar que o acusado, DYEGO 
GONÇALVES MORAIS, tem vários registros de outros processos criminais no E-proc, conforme o (evento 45 – 
CERTANTCRIM1), junto a Comarca de Primavera do Leste/MT, demonstrando assim habitualidade no mundo do crime. Diante 
do exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins DENUNCIA a Vossa Excelência, DYEGO GONÇALVES MORAIS, como 
incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006. Espera que a presente Denúncia seja recebida, determinando-se o 
processamento do feito pelo rito do art. 54, “ caput ” e seguintes da Lei nº 11.343/06, com a citação do denunciado, DYEGO 
GONÇALVES MORAIS, para apresentação da Defesa Prévia escrita (art. 55, caput, da Lei nº 11.343/06), seguindo-se à 
instrução do feito com o interrogatório, tomada de declarações das testemunhas a seguir arroladas e realização dos debates 
orais. Tudo para que, ao final, seja condenado nas penas cominadas. Termos em que, Pede deferimento. Palmas-TO, 25 de 
outubro de 2020. FABIO VASCONCELLOS LANG 6º Promotor de Justiça da Capital Respondendo pela 13ª PJCap (Portaria nº 
381/2020/PGJ). DESPACHO: Notifique-se o denunciado por via editalícia para apresentar a defesa preliminar no prazo legal de 
10 (dez) dias. Decorrido este prazo sem qualquer manifestação, volva-me os autos conclusos. Cumpra-se. Palmas/TO, 10 de 
agosto de 2022.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teo tônio 
Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
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pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 16/08/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS 
GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1948/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 15 de agosto de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO o requerimento para substituição da servidora plantonista; 
RESOLVE: 
Art 1º. Estabelecer a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período 
de 19/08/2022 às 18h a 26/08/2022, às 11h59min., será cumprido pelo magistrado Lauro Augusto Moreira Maia, assessor 
jurídico Fernando Chaves Santos, servidora Graziella Francelino Barbosa e oficial de justiça Antônia Clebionora S. Lima. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos quinze (15) dia do mês 
de agosto (08) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WANDERSON ALVES MARINHO, CPF/CNPJ: 964.258.811-00, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0027747-
29.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
11 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de FRANCISCA ANUNCIAÇÃO DA SILVA COSTA, CPF/CNPJ: 939.256.703-00, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0002558-15.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado 
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução 
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Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
11 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WENDEL LOPES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 262.310.098-58, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0003354-
06.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
11 de agosto de 2022. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00148751620178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SUPERCAREÇÃO COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF: 
09555216000198, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
   
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 6130410 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00129256420208272729 
DENUNCIADO: JONH BENTO DA SILVA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado JONH BENTO DA SILVA, brasileiro, autônomo, nascido em 10/02/1992, natural de São Paulo/SP, RG nº 
1013505 SSP/TO, CPF nº 041.898.861-73 filho de Maria Oliveira da Silva e Deusimar Bento da Silva,, para tomar ciência da 
ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  art. 129, § 9º do Código 
Penal, na modalidade do art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor mínimo devido a título de 
indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP., referente aos autos de Ação Penal n.º 00129256420208272729, e como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 12/08/2022. Eu, Juliene 
Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAÇÃO DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 00054274220198272731 – Ação de guarda 
Requerente: Manoel Pascoal Virgilio. 
Advogada: Dra Itala Graciella Leal de Oliveira – Defensora Pública 
Requerida: Raquel Santos de Souza 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar RAQUEL SANTOS DE SOUZA, 
brasileira, solteira, lavradora, portadora do RG 1.003.137 SSP/TO; filha de Vânia Dias dos Santos e Joel Bonfim Barbosa de 
Souza; residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido; para no prazo de 15 (quinze) dias contestar a ação, sob pena de 
lhe ser decretada a revelia e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos. DESPACHO: 
MANOEL PASCOAL VIRGILIO ajuizou a presente AÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA EM SEDE DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA de sua filha S. S. P., nascida em 18/01/2014, em face de RAQUEL SANTOS DE 
SOUZA, genitora da criança, aduzindo, resumidamente, que mantiveram relacionamento amoroso compatível com o nascimento 
da menor, e que desde o término do relacionamento conjugal, o demandante exerce sozinho a guarda de fato da criança, sendo 
que a demandada vem ameaçando retirar a filha de seu convívio. Deseja regularizar a situação fática para evitar que a filha seja 
subtraída do lar atual abruptamente pela mãe. A título de tutela antecipada pleiteia a guarda provisória. Instado, o Ministério 
Público manifestou-se pela concessão da tutela de urgência (ev. 7). É relatório necessário. Decido sobre o pedido de liminar. 
Para a concessão da tutela de urgência importa, nos termos do art. 301 do CPC, constatar a existência de elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não podendo, 
outrossim, dar-se mediante pronunciamento judicial cujos efeitos se afigurem irreversíveis. Pois bem, no presente caso tenho 
que, consoante salientado pelo Ministério Público, a probabilidade do direito do autor está demonstrada pelos documentos 
juntados aos autos, os quais permitem concluir, por meio de cognição sumária, que ele de fato tem exercido a função de 
guardião da menor. Ademais, diante da necessidade de regularização da situação da menor, o requerente demonstra interesse e 
possibilidade de zelar pela filha nos aspectos afetivo, financeiro e moral, não havendo, a princípio, qualquer situação que lhe 
desabone a conduta. Ao contrário, até o presente momento, presume-se que a criança está sendo bem cuidada. A presente 
decisão deve levar em consideração o MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, assim, embora não conste nos autos a 
manifestação da requerida quanto ao pleito do autor ou mesmo qualquer manifestação acerca da atual situação fática , o pedido 
de tutela de urgência para a concessão da guarda provisória deve ser deferido. Nesse caminhar, o perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo está demonstrado pelos danos que a menor poderá sofrer, especialmente no que tange à sua saúde e 
representação diante de todos os atos da vida civil. Insta destacar, por fim, que sendo esta medida de caráter provisório não 
haverá prejuízo em sua retificação futura, caso se demonstre durante a instrução que os fatos são diversos dos aqui 
apresentados; não se prestando também esta decisão a inibir o direito do convívio materno. Ante o exposto, DEFIRO A 
TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de colocar S. S. P. sob a guarda provisória do requerente MANOEL PASCOAL 
VIRGILIO, para todos os fins e efeitos de direito, o que faço com suporte no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.609/90. 
DETERMINO, outrossim, ainda na forma do artigo 33 da lei antes mencionada, que o requerente, mediante termo nos autos, 
preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. EXPEÇA-SE o termo de guarda provisória. Designe o Cartório 
data e horário para realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Esclareço à escrivania que qualquer ato de intimação será 
feito pessoalmente caso a parte seja assistida pela Defensoria Pública, em sendo o caso de advogado constituído, a intimação 
se fará pelo sistema E-PROC, dispensado o mandado ou carta precatória. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 
audiência designada, acompanhadas de advogado ou defensor público. CITE-SE a parte requerida para que tome ciência da 
existência desta ação, INTIMANDO-SE de que, caso reste frustrada a conciliação, terá o prazo de 15 dias, contados da data da 
audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento do ato, para contestar o pedido, sob pena de lhe ser decretada a revelia e 
confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de Justiça 
cumprir as diligências com pelo menos 20 dias de antecedência da sessão (arts. 695, caput, 334, 335,I e II, e 344, CPC). Conste 
no mandado, carta precatória, assim como na intimação eletrônica, se for este o caso, a advertência de que o não 
comparecimento injustificado ao ato de qualquer das partes, consiste em ato atentatório à dignidade da justiça, punível com 
multa de até 2% sobre o valor discuto (art. 334, §8º, CPC); podendo as partes manifestarem a falta de interesse na conciliação, 
pugnando pela não realização da audiência, através de requerimento apresentado com no mínimo 10 dias de antecedência (art. 
334, §§4º e 5º, CPC). Em sendo entabulado acordo, após a manifestação do Ministério Público, se for este o caso, venham os 
autos conclusos para julgamento. Caso a tentativa reste infrutífera, apresentada a contestação, após a réplica pelo autor, não 
sendo caso de nova conclusão, SOLICITE-SE ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM), a realização do estudo 
social do caso, no prazo de até 45 dias. Caso alguma parte resida noutro estado, depreque-se também a realização do estudo 
social, solicitando atendimento à ordem no prazo de até 60 dias. Da juntada do(s) laudo(s), cientifiquem-se as partes e o 
Ministério Público. SEM PREJUÍZO DA SOLICITAÇÃO DO ESTUDO, intimem-se as partes e o Ministério Público para 
especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, justificando sua necessidade, sob pena de 
indeferimento. Não sendo especificadas ou caso as partes assim o postulem, após a apresentação dos laudos e manifestação 
das partes acerca deles, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, venham conclusos para julgamento. Havendo 
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necessidade, designe-se data e horário para a realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. As partes deverão 
se fazer presentes acompanhadas de seus patronos e das testemunhas que pretenderem ouvir, independente de intimação 
judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC, entretanto, em ambas conjecturas, o rol deverá ser depositado 
no prazo máximo de 15 dias a contar da data da intimação, na forma do artigo 357, §§ 4º e 6º, do CPC, observadas os requisitos 
do artigo 450, também do CPC. Caso alguma(s) testemunha(s) resida(m) em outra(s) comarca(s), depreque(m)-se sua(s) 
oitiva(s), fixando prazo não superior a 60 dias para cumprimento da(s) deprecata(s). Havendo pedido de prova de natureza 
diversa, conclusos. DEFIRO à gratuidade da justiça à parte autora (art. 98, CPC). CITE-SE. INTIMEM-SE. Expeça-se o que for 
necessário. CUMPRA-SE. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. DESPACHO/DECISÃO. I – DEFIRO o pedido 
de citação/intimação, nos moldes já determinados, via edital com prazo de 20 dias. II – Transcorrido o prazo, não havendo 
manifestação espontânea, NOMEIE-SE curador especial à parte requerida, um dos defensores públicos que atuam nesta Vara, a 
quem os autos devem seguir com vista, para apresentação da defesa que lhe aprouver, na forma e prazo legais (art. 72, II, 
Código de Processo Civil). III – Apresentada a defesa, diga a parte autora e, em seguida, o Ministério Público. Expeça-se o que 
for necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de 
maio, 265 – 1º andar – Centro – Ed. do Fórum; Fone/fax (63)-3361-1127. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso 
do Tocantins, TO, aos 16 de agosto de 2022. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Esmar  Custódio Vêncio 
Filho – Juiz de Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. 
Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se a Ação Penal de Competência de Júri de n.º 0002306-54.2020.8.27.2736, tendo como parte autora MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor JUSCIMAR MACEDO DAMASCENO, sendo o presente para INTIMAR o réu JUSCIMAR MACEDO 
DAMASCENO residente e domiciliado em local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo de Ponte Alta, 
localizado na Rua Barão do Rio Branco, setor aeroporto, para ser ouvido em Sessão do Tribunal de Júri no dia 21/09/2022 às 
09hrs:00min. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 15 de agosto de 2022. Eu, Gabriella Monteiro Valadares Azevedo, Diretora de 
Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO DA 2ª TEMPORADA DO TRIBUNAL 
DO JÚRI POPULAR - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri desta Cidade e Comarca de 
Wanderlândia Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital vem INTIMAR os acusados abaixo relacionados, da designação das sessões de julgamentos da 2ª 
Temporada do Tribunal do Júri Popular, a se realizarem no Auditório Salão do Tribunal do Júri de Wanderlândia/TO Estado 
do Tocantins, localizado na Rua Raimundo Pinto, Centro, nesta urbe, no dia em horários designados a seguir: 1. HALANO 
ROCHA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/01/1989, natural de Wanderlândia/TO, filho de Hilário Rocha da Silva 
e de Maria de Lourdes Bento da Silva, residente na Rua Coronel Gasparino, nº 579, centro, Wanderlândia/TO, fica intimado 
pelo presente a comparecer no dia 13/09/2022, às 8 horas 30 minutos, onde será submetido a julgamento perante o 
Tribunal do Júri Popular, no auditório do Salão do Tribunal do Júri de Wanderlândia – TO, referente à Ação Penal nº 
0002969-85.2020.8.27.2741, em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e 
na qual se acha pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que 
dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; e artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos 
do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e com as implicações da Lei nº 8.072/90. O acusado 
será defendido em plenário, pela Defensoria Pública. Caso o acusado queira, poderá contratar advogado, que deverá se 
apresentar até a instalação da sessão de julgamento. 2. JUCENIL SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido 
aos 08/10/19, natural de Formoso do Araguaia/TO, filho de Elza Silva Pereira, CPF nº 021.667.831-55, residente e 
domiciliado na Rua 03, s/nº, Vila Popular, fica intimado pelo presente a comparecer no dia 15/09/2022, às 8 horas 30 
minutos, onde será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, no auditório do Salão do Tribunal do Júri de 
Wanderlândia – TO, referente à Ação Penal de nº  0003116-14.2020.8.27.2741, em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, incurso nas sanções Artigo 121, §§ 2º, incisos II, IV e VI, e 2º-A, inciso, c/c artigos 14, inciso II, do Código 
Penal (vítima Francisca Elma Pereira), na forma do art. 69, caput, do Código Penal,sobos rigores da Lei 8.072/90. O 
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acusado será defendido em plenário pelo Advogado constituído Maurício Araújo da Silva Neto - OAB/TO006992. 3. 
MIRANDA COSTA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Araguaína/TO, RG n. 351752 SSP/TO, inscrito no CPF n. 
947.667.971-91, nascido aos 25/03/1978, filho de Raimundo Benício Costa e de Carlota Miranda Costa, residente na Rua 
Petrônio Portela, n° 159, Setor Castelo Branco, na cidade e Comarca de Araguaína/TO, fica intimado pelo presente a 
comparecer no dia 20/09/2022, às 8 horas 30 minutos, onde será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri 
Popular, no auditório do Salão do Tribunal do Júri de Wanderlândia – TO, referente à Ação Penal de nº 5000167-
10.2012.8.27.2741, em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se 
acha pronunciado como incurso nas sanções artigo 121, §2º, inciso IV , do Código Penal. O acusado será defendido em 
plenário pelo Defensor Público Estadual Cleiton Martins da Silva-DP8864845. 4. RICARDO GOMES FARIAS, brasileiro, 
solteiro, lavrador, natural de Araguaína/TO, RG n. 351752 SSP/TO, inscrito no CPF n. 013.296.871-16, nascido aos 
05/07/1978, filho de Francisca Alves Lima e de Osvaldo Gomes Farias, residente na Rua dos Ingás, Quadra M-20, Lote 28, 
Loteamento Araguaína Sul, CEP: 77826-300, na cidade e Comarca de Araguaína/TO, fica intimado pelo presente a 
comparecer no dia 22/09/2022, às 8 horas 30 minutos, onde será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri 
Popular, no auditório do Salão do Tribunal do Júri de Wanderlândia – TO, referente à Ação Penal de nº 5000167-
10.2012.8.27.2741, em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se 
acha pronunciado como incurso nas sanções artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP. O acusado será defendido em 
plenário pela Advogada constituída Geisa Cláudia Alves de Almeida Fernandes-OAB/TO 006758. 5. ALONSO BARBOSA 
DE SENA, brasileiro, casado, comerciante, nascido aos 30.11.1972, natural de Balsas/MA, filho de João Barbosa de 
Carvalho e Maria Luisa Barbosa de Sena, residente na Avenida Cesar Batista, nº 812, Centro, Piraquê/TO, fica intimado 
pelo presente a comparecer no dia 27/09/2022, às 8 horas 30 minutos, onde será submetido a julgamento perante o 
Tribunal do Júri Popular, no auditório do Salão do Tribunal do Júri de Wanderlândia – TO, referente à Ação Penal de nº 
0000645-98.2015.827.2741, em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e 
na qual se acha pronunciado como incurso nas sanções artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, e art. 146, §1º, na 
forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. O acusado será defendido em plenário pelo Defensor Público Estadual 
Marcos Goulart Machado – TO005206. 6. MAICON ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de 
Araguaína/TO, filho de Deusimar Alves de Oliveira, residente na Rua Eurico Lopes, s/nº, Centro, Piraquê/TO, atualmente 
recolhido na Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota - UTPBG, fica intimado pelo presente a comparecer no dia 
29/09/2022, às 8 horas 30 minutos, onde será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, no auditório do 
Salão do Tribunal do Júri de Wanderlândia – TO, referente à Ação Penal de nº 0000139-25.2015.827.2741, em que o 
Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha pronunciado como 
incurso nas sanções artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90. O acusado será defendido 
em plenário pelo Defensor Público Estadual Cleiton Martins da Silva-DP8864845. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia Estado do Tocantins, 15 de 
agosto de 2022. Eu,_____ Ana A. Pedra Dantas – Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. 
  
 

Editais de intimações de sentença 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) nº 0000282-
04.2021.827.2741, tendo como réu: SEBASTIÃO BARBOSA DE ABREU, brasileiro, nascido aos 24/04/1971, filho de Terezinha 
de Jesus Barbosa de Abreu, CPF nº 533.909.461-87,  residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique 
INTIMADO, do inteiro teor da sentença evento 16 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 
base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do 
mês de agosto de dois mil e vinte dois (16/08/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
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) nº 0000012-
43.2022.827.2741, tendo como réu: KLEYDIONE PEREIRA DE ARAÚJO,  brasileiro, nascido aos 04/11/1987, CPF nº 
019.501.581-95, filho de Brasgida Maria Pereira de Araújo, bem como a vitima:  MARIA CLARA BRITO ARAÚJO, brasileira, 
nascida aos 17/05/2008, ilha de Kelma Rodrigues de Brito, CPF nº 105.380.661-21, residentes em local incerto e não sabido; 
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sendo o presente para que fique INTIMADA, do inteiro teor da sentença evento 38 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 vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte dois (28/07/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR 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 Autos de Execução Penal 
nº 0000914-40.2015.8.27.2741, tendo como réu: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS. brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/05/1973, filho de Francisco Bezerra dos Santos e Santina dos Santos, residente em lugar incerto e não sabido. Sendo o 
presente para que fique INTIMADO do inteiro teor da sentença no sequencial 15 a seguir transcrito. Diante do exposto, foi 
realizado tentativas para localizar o réu nos endereços: Av. Sebastião Siqueira, s/nº, Wanderlândia – TO., e como 
esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para ser notificado os ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital,. 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do 
Tocantins, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois (16/08/2022), lavrou-se o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

6ª Vara Civel 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0015076- 1.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: ADRIANO PEREIRA BONFIM 
EDITAL Nº 5598362 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA,  Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no uso de suas 
atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0015076-71.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
BANCO DO BRASIL SA, em desfavor de ADRIANO PEREIRA BONFIM, e que por este meio, procede a CITAÇÃO da 
parte Executada ADRIANO PEREIRA BONFIM, CPF: 024.434.371-32, pessoa física, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E 
COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser 
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 454.259,42 
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Fica ADVERTIDA a 
parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no 
Despacho do evento 51. 

OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link:  eproc - Consulta 
Pública :: (tjto.jus.br) . Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora 
será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, 
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 635689832918 para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, 
Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a 
assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, 07 de Junho de 2022. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5250 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022 39 

 

 
 

PALMAS 
6ª Vara Civel 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002144-51.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: SO FERRO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA 
RÉU: AJEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. – ME 
RÉU: ANTONIO DOS SANTOS PARREIRAS 
RÉU: JEAN JUNIOR PARREIRAS 
RÉU: ANA PAULA MAIA 
EDITAL Nº 5822383 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel de  Palmas/TO, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0002144-51.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por SO 
FERRO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA em desfavor de AJEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. – ME, ANTONIO 
DOS SANTOS PARREIRAS, JEAN JUNIOR PARREIRAS e ANA PAULA MAIA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
parte Requerida AJEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. – ME, CNPJ: 24375978000104, ANTONIO DOS SANTOS 
PARREIRAS, CPF: 06924174191 e ANA PAULA MAIA, 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 77. 

OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública 
:: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será 
realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, 
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 426090816818 para acesso integral. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 
5822383v2 e do código CRC 17f55765. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
                                                                                                PALMAS 

2ª Vara Civel 
 
OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 0045891- 80.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: FLAVIO FERREIRA DA SILVA 
RÉU: NILOMAR DOS SANTOS FARIAS 
RÉU: HERYKY SOUZA ANDRE 
RÉU: EMANUEL NERI GONÇALVES 
RÉU: FFGU INCINERAÇÃO E CONTRATAÇÃO LTDA - EPP 
EDITAL Nº 5822431 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito da 2ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0045891-80.2020.8.27.2729, Classe: Outros procedimentos de jurisdição voluntária, 
proposta por FLAVIO FERREIRA DA SILVA em desfavor de NILOMAR DOS SANTOS FARIAS, HERYKY SOUZA ANDRE, 
EMANUEL NERI GONÇALVES e FFGU INCINERAÇÃO E CONTRATAÇÃO LTDA - EPP, e que por este meio procede a 
CITAÇÃO da parte Requerida NILOMAR DOS SANTOS FARIAS, CPF: 95791744820, HERYKY SOUZA ANDRE, CPF: 
04501428686, EMANUEL NERI GONÇALVES, CPF: 96624825634 e FFGU INCINERAÇÃO E CONTRATAÇÃO LTDA - EPP, 
CNPJ: 15062166000100, 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 
94. 
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OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de 
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de 
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 645204971320 para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de 
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 5822431v2 e do código CRC ff64a5c9. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 13/7/2022, às 11:14:37 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1269/2022, de 16 de agosto 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 2021, 

marcadas para o período de 17/11 a 16/12/2022, 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 1270/2022, de 16 de agosto 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 Edimar de Paula, matrícula nº 128650, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, 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 1274/2022, de 16 de agosto 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 Ana Paula Brandao Brasil, matrícula nº 129353, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, 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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PORTARIA FÉRIAS Nº 1275/2022, de 16 de agosto 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 Aline Marinho Bailão Iglesias, matrícula nº 259630, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 09/01 a 07/02/2023, 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 1960, de 16 de agosto de 2022 

Institui e regulamenta a Equipe de Tratamento de Resposta a Incidentes de Segurança 
Cibernética – ETIR - TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado Tocantins. 

  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 13.709/2018, com a redação dada pela Lei nº 13.853/2019, sobre a proteção de dados 
pessoais, que altera a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); 
CONSIDERANDO a Recomendação/CNJ nº 73/2020, que recomenda a todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, à 
exceção do Supremo Tribunal Federal, a adoção de medidas destinadas a instituir um padrão nacional de proteção de dados 
pessoais existentes nas suas bases; 
CONSIDERANDO a Resolução/CNJ nº 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD); 
CONSIDERANDO a Resolução/CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder 
Judiciário (ENSEC-PJ); 
CONSIDERANDO a Resolução/CNJ nº 435/2021, que dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder 
Judiciário; 
CONSIDERANDO a Portaria/CNJ nº 162/2021, que aprovou os protocolos e manuais criados pela Resolução/CNJ nº 396/2021, 
que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ); 
CONSIDERANDO a Resolução/TJTO nº 17/2009, que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades integrantes 
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Resolução/TJTO nº 22/2014, que institui Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinar no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Resolução/TJTO nº 100/2019, que institui a Política e o Sistema Orgânico de Segurança do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Resolução/TJTO nº 17/2021, que institui o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, órgão 
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o constante no processo SEI nº 22.0.000009414-9. 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituída e regulamentada a unidade de segurança da informação, denominada Equipe de Tratamento e Resposta a 
Incidentes de Segurança de Cibernética – ETIR-TJTO, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Parágrafo único. A ETIR-TJTO tem como missão facilitar e coordenar as atividades de tratamento e resposta a incidentes em 
sistemas e redes computacionais, podendo também atuar de forma proativa, antecipando-se a possíveis situações de riscos, 
com o objetivo de minimizar vulnerabilidades e ameaças que possam comprometer a integridade dos sistemas e dos dados da 
Justiça Estadual do Tocantins. 
Art. 2º A ETIR-TJTO será formada por membros preferencialmente da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTINF), que, além 
de suas funções regulares, desempenharão as atividades relacionadas ao tratamento e resposta a incidentes em redes 
computacionais, recorrendo a qualquer unidade que considerar necessária, conforme §3º deste artigo. 
§1º O agente responsável pela ETIR-TJTO e seu substituto serão escolhidos dentre os membros designados por meio de ato da 
Presidência do TJTO e poderão vir a atuar com exclusividade na unidade, caso seja necessário, os quais estarão sob a 
supervisão de um Juiz Auxiliar da Presidência. 
§2º A ETIR-TJTO funcionará como um grupo de trabalho permanente de atuação primordialmente reativa, com autonomia 
compartilhada, ou seja, participará do resultado da decisão recomendando os procedimentos a serem executados ou as medidas 
de recuperação durante a identificação de uma ameaça e debaterá as ações a serem tomadas, seus impactos e a repercussão 
caso as recomendações não forem seguidas. 
§3º A ETIR-TJTO poderá solicitar apoio multidisciplinar para responder aos incidentes de segurança de maneira adequada e 
tempestiva, em áreas como: tecnologia da informação, segurança da informação, jurídica, pesquisas judiciárias, comunicação, 
controle interno, segurança institucional, entre outras. 
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Art. 3º Para fins do §1º e caput do art. 2º desta Portaria, ficam designados os membros da Equipe de Tratamento de Resposta a 
Incidentes de Segurança Cibernética – ETIR - TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins: 
I - Juiz Auxiliar da Presidência Manuel de Faria Reis Neto, Supervisor; 
II – Analista Judiciário Marcelo Leal de Araújo Barreto, Agente Responsável pela ETIR; 
III – Assistente de Suporte Técnico João Carlos Vilela Batello, Substituto do Agente Responsável pela ETIR; 
IV– Servidor cedido Vicente Hercilio da Costa e Silva Andrade, membro; 
V– Assistente de Suporte Técnico Paulo Canedo Costa Rodrigues, membro. 
Art. 4º A ETIR-TJTO atuará em observância à Política de Segurança da Informação (PSI) interna e, sempre que possível a 
Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), o Protocolo de Prevenção de Incidentes 
Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário (PPINC-PJ), o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas no âmbito do 
Poder Judiciário (PGCC-PJ) e o Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário (PIILC-PJ), 
sem prejuízo dos demais protocolos e normas técnicas instituídos ou a instituir de segurança da informação e dos padrões de 
proteção de dados. 
Art. 5º Compete à ETIR-TJTO planejar, coordenar, executar, prevenir as atividades relacionadas a incidentes de segurança de 
sistemas e redes computacionais, bem como qualquer evento adverso à segurança da informação, confirmado ou sob suspeita, 
preservando os dados, as informações e a infraestrutura deste Poder Judiciário, bem como o apoio às tomadas de decisão, 
fornecendo recomendações para prevenção e gestão de de crises cibernéticas. 
Art. 6º São também atribuições da ETIR-TJTO: 
I - assessorar quanto ao monitoramento, análise e tratamento de incidentes de segurança da informação; 
II - prover o apoio necessário à implementação do monitoramento, análise e tratamento de incidentes de segurança da 
informação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
III - elaborar fluxos de processos para a investigação de incidentes em segurança da informação e cibersegurança, submetendo-
os à aprovação do demandante e pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinar (CGSI); 
IV - propor, quando necessário, equipe externa para colaborar realização da análise e tratamento de incidente de segurança da 
informação e cibersegurança; 
V - promover o plano de comunicação e conscientização dos usuários em relação aos incidentes; 
VI - emitir, quando solicitado, parecer técnico sobre a análise de um incidente; 
VII - propor controles para a prevenção de incidentes em segurança da informação e cibersegurança; 
VIII - disseminar informações de novas atualizações de softwares usados no âmbito do Poder Judiciário tocantinense; 
IX - acompanhar a execução junto às equipes externas no tratamento ou procedimento visando evitar incidentes relacionados à 
sua área de atuação, bem com recepcionar e responder às notificações de falha, ameaça ou incidente na segurança da 
informação; 
X - implantar procedimento de tratamento e resposta aos incidentes em segurança da informação e cibersegurança, os planos de 
respostas a incidentes e adotar os protocolos para preservação de evidências, preservando-se a cadeia de custódia; 
XI - participar da rede de equipes vinculadas ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do 
Poder Judiciário (CPTRIC-PJ) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
XII - informar ao CGSI sobre incidentes cibernéticos, e 
XIII - desempenhar outras atribuições delegadas pela Presidência do Tribunal ou pela chefia imediata e as contidas em normas 
ou em regulamentos diversos deste. 
Art. 7º A ETIR-TJTO apresentará relatórios, sob demanda ou após incidentes, quanto às respostas adotadas à Presidência do 
Tribunal, à Corregedoria Geral da Justiça e à DTINF, com todos os elementos relacionados à gestão das crises cibernéticas, às 
diretrizes de prevenção e à investigação e apuração de ilícitos cibernéticos ocorridos, apurados ou investigados no período. 
Art. 8º Constarão da página eletrônica do Tribunal a definição da missão da ETIR-TJTO, seu público-alvo, modelo de 
implementação, nível de autonomia, designação de integrantes, canal de comunicação de incidentes de segurança, os serviços 
que serão por ela prestados e glossário com os termos necessários à compreensão de suas atividades. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na da data de sua publicação e produzirá seus efeitos até a publicação de Resolução cuja 
minuta que tramita no processo SEI nº 21.0.000024635-0. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1276/2022, de 16 de agosto 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 Ricardo Ferreira Leite, matrícula nº 48255, relativas ao exercício de 2021, marcadas para 

o período de 18/11 a 16/12/2022, 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 GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2322/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122562 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Camila Pereira Milhomem, Matrícula 990316, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 20/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5000017-93.2020.8.27.2726.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2323/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122554 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, Matrícula 990486, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Aurora do Tocantins-TO para 
Lavandeira-TO, no período de 24/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00004401920228272743.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2324/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122553 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Solange Menezes Espindola, Matrícula 990415, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Barrolandia-TO, no período de 16/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 50000378420208272726.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2325/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122552 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Camila Pereira Milhomem, Matrícula 990316, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5000037-84.2020.8.27.2726.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2326/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122731 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabio Costa Gonzaga, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290739, o valor de R$ 1.335,59, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 340,18, por seu 
deslocamento de Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º 
Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, 
com o tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar sobre isso", conforme SEI 22.0.000018374-5.  

Art. 2º Conceder à servidora Ana Carulini Barbosa e Silva , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363622, o valor de R$ 
765,41, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 
01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar 
sobre isso", conforme SEI 22.0.000018374-5.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2327/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122669 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Hatus Negreiros Soares, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 356095, o valor de R$ 
841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Ananas-TO para Palmas-TO, no período de 
31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, cuja convocação é extensiva aos Secretários e Secretárias 
dos respectivos Foros, conforme SEI 22.0.000018374-5.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2328/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122549 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Laura Pantoja de Oliveira Carvalho, Matrícula 356025, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Nazare-TO, no período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0005237-52.2019.8.27.2740.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2329/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122659 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Emanuela da Cunha Gomes, JUZ1 - JUIZA DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352442, o valor de R$ 1.879,87, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
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e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 884,46, por seu 
deslocamento de Aurora do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de 
participação do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar sobre isso", a realizar-se, presencialmente, 
conforme SEI 22.0.000018374-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Cristiano de Almeida Mandu, Matrícula 355827, o valor de R$ 765,41, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Aurora do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participação do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar 
sobre isso", a realizar-se, presencialmente, conforme SEI 22.0.000018374-5.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2330/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122550 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marlene Romão da Silva Oliveira, Matrícula 352890, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 20/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0004106-55.2021.8.27.2713.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2331/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122423 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352443, o valor de R$ 2.450,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 689,30, por 
seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 30/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar de 
sessão do Tribunal Popular do Júri na Comarca de Palmas no dia 31 de agosto e de comparecer a convocação nos dias 01 e 02 
de setembro de 2022.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2332/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122282 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Carlos Roberto de Sousa Dutra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352440, o valor de R$ 1.063,43, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 145,29, por 
seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Itacaja-TO, no período de 22/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de 
realização de audiências nos processos criminais, tais como 00001872820218272723 e outros.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5250 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022 46 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2333/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122074 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado William Trigilio da Silva, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352256, o valor de R$ 684,91, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 532,19, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 11/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de convocação para reunião com o 
presidente, a fim de dar seguimento a programação do Projeto de Justiça para Todos e Prêmio CNJ de Qualidade.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2334/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122070 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado William Trigilio da Silva, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352256, o valor de R$ 1.354,00, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 435,86, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 09/08/2022 a 11/08/2022, com a finalidade de atender Portaria 
2821/2021 da Presidência/ASPRE, de 22/11/2021, oriunda do SEI 21.0.000029671-3, que designou esse magistrado para 
responder pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, sem prejuízo das funções desenvolvidas na Comarca de Natividade-TO.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2335/2022, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122362 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Rosanne Pereira de Sousa, ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, Matrícula 33372, o 
valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Aurora do Tocantins-TO para Combinado-TO, no 
período de 11/08/2022 a 11/08/2022, com a finalidade de realizar cadastramento e inclusão de responsáveis para movimentação 
da conta institucional, conforme SEI 14.0.000092101-8.  

Art. 2º Conceder à servidora Zulmira da Costa Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 90945, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Aurora do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período de 
11/08/2022 a 11/08/2022, com a finalidade de realizar cadastramento e inclusão de responsáveis para movimentação da conta 
institucional, conforme SEI 14.0.000092101-8.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2336/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122668 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de 
R$ 5.508,73, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 1.226,61, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, 
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por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar 
do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 
22.0.000023263-0.  

Art. 2º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291736, o valor de R$ 5.483,67, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 1.299,68, 
por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar 
do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 
22.0.000023263-0.  

Art. 3º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor 
de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade 
de participar do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 
22.0.000023263-0.  

Art. 4º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353059, o valor de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, 
com a finalidade de participar do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO 
conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 5º Conceder à servidora Andreia Braga Costa, ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
354354, o valor de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, 
com a finalidade de participar do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO 
conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 6º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é 
R$ 981,29, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 
referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 
28/08/2022, com a finalidade de participar do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em 
Goiânia - GO conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 7º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$ 
4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar do III 
Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 8º Conceder ao servidor Cristiano Machado Santos, ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA-GERAL, Matrícula 
352714, o valor de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, 
com a finalidade de participar do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO 
conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 9º Conceder ao servidor João Ornato Benigno Brito, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E 
ESTATÍSTICA E PROJETOS, Matrícula 352481, o valor de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, 
cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido 
de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 
24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do 
Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 10º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor 
de R$ 4.404,78, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, 
por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar 
do III Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 
22.0.000023263-0.  

Art. 11º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 4.404,78, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
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Palmas-TO para Goiânia-GO, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar do III Encontro do Conselho 
de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil em Goiânia - GO conforme SEI nº 22.0.000023263-0.  

Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2337/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122667 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no 
período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de fazer a instalação de transmissor de áudio bluetooth no terminal de 
videoconferência (VC200) da sala de depoimento especial e testes de funcionamento e treinamento da equipe de entrevistadoras 
do GGEM, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2338/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122665 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período 
de 17/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de fazer a instalação de transmissor de áudio bluetooth no terminal de 
videoconferência (VC200) da sala de depoimento especial e testes de funcionamento e treinamento da equipe de entrevistadoras 
do GGEM, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2339/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122684 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 15/08/2022 a 
19/08/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva na referida comarca, conforme SEI 
22.0.000000045-4.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2340/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122799 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 4.673,38, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, descontado 
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o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-
DF, no período de 22/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de participar da Formação de Formadores sobre Prevenção e 
Persecução do Tráfico de Pessoas e Crimes Correlatos pelo Poder Judiciário em Brasília - DF, conforme SEI n° 22.0.000022441-
7.  

Art. 2º Conceder ao Magistrado Jordan Jardim, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 352087, o 
valor de R$ 4.894,17, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 22/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade 
de participar da Formação de Formadores sobre Prevenção e Persecução do Tráfico de Pessoas e Crimes Correlatos pelo Poder 
Judiciário em Brasília - DF, conforme SEI n° 22.0.000022441-7.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2341/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122534 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Nadia Maria Corrente Mota, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 301864, o valor de R$ 
841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de 
17/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de coordenar a desinstalação da Comarca de Figueirópolis, bem como a mudança 
para Gurupi, conforme SEI nº 22.0.000023873-6.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2342/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122704 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Milton Lamenha de Siqueira, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
127261, o valor de R$ 1.244,92, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 249,51, por seu 
deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Atender a 
convocação conforme Ofício Circular nº 182/2022 - SCGJUS/CGGABJUS/ASPLAN , 2º Encontro de Juízas e Juízes 
Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do estado do Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e 
Cidadania: Precisamos falar sobre isso",.  

Art. 2º Conceder ao servidor Alessandro de Freitas Porto, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 273542, o valor de R$ 
765,41, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 
01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Atender a convocação conforme Ofício Circular nº 182/2022 - 
SCGJUS/CGGABJUS/ASPLAN , 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça 
do estado do Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar sobre isso",.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2343/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122686 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª 
ENTRÂNCIA, Matrícula 178924, o valor de R$ 1.224,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é 
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R$ 459,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo 
com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 
689,30, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022, com a finalidade de 
participar da inauguração do Centro Especializado de Atenção às Vítimas de crimes e atos infracionais - CEAV, conforme SEI 
21.0.000003416-6.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2344/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122079 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 27/07/2022 a 
27/07/2022, com a finalidade de inicio da execução do Projeto de Atenção à Saúde na Comarca de Porto Nacional.  

Art. 2º Conceder à servidora Leila Maia Bezerra, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 173939, o valor de R$ 76,06, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 27/07/2022 a 27/07/2022, 
com a finalidade de inicio da execução do Projeto de Atenção à Saúde na Comarca de Porto Nacional.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2345/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122359 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 15/08/2022 
a 19/08/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventivas nas referidas comarcas, conforme SEI n.º 
22.0.000000023-3, 22.0.000000054-3 e 22.0.00000060-8.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2346/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/122519 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 152656, o valor de R$ 256,56, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 103,84, por seu deslocamento 
de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de participar de reunião de 
alinhamento de posicionamento quanto aos processos que compõem o acervo de processos em tramitação no meio fechado e 
semiaberto no dia 10 de agosto de 2022, conforme SEI nº 22.0.000024456-6.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 
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Portaria Nº 1842/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 323/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000000426-3 celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Viamar Viagens e Turismo - Ltda, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica do ramo 
de hotelaria para fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação, no Município de Palmas, destinados a atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Ana Beatriz de Oliveira Pretto, matrícula nº 352518, como gestora do contrato nº 323/2022, e 
a servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741 como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a 
sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1915/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 331/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025974-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Sport Fashion Moda Esportiva e Acessórios - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais 
de consumo com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 331/2022, e o servidor 
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula 358309, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portaria Nº 1913/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça Tocantinense 
e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 330/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000023961-9, celebrado por este Tribunal de 
Justiça e a empresa WeGOV - Treinamento para Gestão Pública - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar o Curso 
Formação de Facilitadores de Laboratoristas, para servidores(as), magistrados(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, na 
modalidade Ead. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 330/2022 e a servidora Mária Rúbia 
Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para regularização do 
apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o 
ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000004206-8 

INTERESSADO DIADM 

ASSUNTO Aquisição e Recarga de Extintores de Incêndio - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 78 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com o objetivo de registar preços para futura aquisição e recarga de 
extintores de incêndio, com reposição de peças e acessórios de substituição, bem como manutenções diversas, em atendimento 
às demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/02, Decretos 7892/2013, 8.538/2015 e 10.024/2019, Decreto Judiciário 6/2020, Lei Complementar 123/2006 e, 
subsidiariamente, Lei 8.666/93, a Decisão 4551/2022 - COLIC (evento 4491676), bem como o Parecer 1616/2022 - 
ASJUADMDG (evento 4506675), ADJUDICO o Item 22 à empresa PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI, 
pelo valor total de R$ 8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais), ao mesmo tempo que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 
35/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes adjudicações pelo Senhor Pregoeiro: 1) 
EXTIMPALMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, em relação aos Grupos 3 e 4, pelo valor total de 
R$ 27.570,00 (vinte e sete mil quinhentos e setenta reais); 2) PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI, em 
relação aos Itens 21 e 23, pelo valor total de R$ 11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais); e 3) RICARDO ALVES RAMOS DE 
BRITO EXTINTORES, em relação aos Grupos 1 e 2, pelo valor total de R$ 33.547,00 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e 
sete reais), consoante Ata Complementar, Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação 
(eventos 4496888, 4496901, 4496913 e 4506629), assim como Propostas realinhadas 
(eventos 4417587, 4417602, 4496764 e 4417545), para que surtam os efeitos jurídicos e legais. 
Saliento que o total adjudicado perfaz a quantia global de R$ 80.887,00 (oitenta mil oitocentos e oitenta e sete reais). 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. DIGER para adjudicação do Item 22 e homologação do certame perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia dos 
respectivos atos e juntada aos autos; 
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação; e 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização das Atas de Registro de Preços, coleta das assinaturas e demais 
medidas pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/DSG para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Decisões 

Conselho Nacional de Justiça  
Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0003569- 67 .2022.2.00.0000  

Requerente: STEPHANO GIACOMINI TEIXEIRA  
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS -TJTO  

  
DECISÃO 

  
 Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), com pedido liminar, proposto por STEPHANO GIACOMINI 
TEIXEIRA contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (TJTO), por meio do qual impugna o Edital n. 
1/2022, de 11/4/2022, que regulamenta o concurso para outorga de delegação de serviços de notas e registro daquela Unidade 
Federativa.  
A parte autora alegou, em síntese, que os concursos dessa natureza devem ser realizados pelo Poder Judiciário, cabendo às 
instituições contratadas o auxílio de tarefas meramente operacionais, entre as quais não se incluem a elaboração e avaliação 
das provas, tampouco o julgamento dos recursos. 
O pedido liminar consistiu na suspensão do concurso até o julgamento final deste PCA, em virtude da inadequação de seus 
termos à regra do § 6° do art. 1 ° da Resolução CNJ n. 81/2009 e ao entendimento firmado pelo CNJ no julgamento do PCA n. 
0006792-77.2012.2.00.0000. 
O TJTO rechaçou as alegações e defendeu que o edital do concurso foi formulado em "estrita observância das recomendações 
do CNJ compiladas na Resolução 81/2009" (id. 4768200). 
Deferi o pedido liminar em 21/7/2022 para suspender o Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e 
Registrais do Estado do Tocantins, regido pelo Edital n. 1/2022 (id. 4790145). 
MARCELO ARTUR MIRANDA CHADA peticionou nos autos (id. 4792513) e requereu: "i) Se mantenha a liminar concedida, com 
vistas a evitar gastos desnecessários a centenas de candidatos que residem em outras unidades da federação e que seriam 
prejudicados com uma eventual nulidade de uma prova aplicada em desrespeito às normativas sobre os concursos para 
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provimento de serventias extrajudiciais; ii) Se defira o julgamento conjunto deste procedimento ao PCA n ° - 0004377-
72.2022.2.00.00; iii) Se determine a republicação do edital e reabertura das inscrições, informando expressamente os nomes dos 
elaboradores e corretores das provas, para fins de impugnação quanto eventuais impedimentos e suspeições, mantendo-se, no 
entanto, todos os atos já praticados e que não guardam prejudicialidade em relação ao objeto da presente demanda 
administrativa". 
A parte autora refutou as alegações de contidas na petição de id. 4792513 e ratificou os pleitos inaugurais (id. 4792991). 
A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - ANOREG/TO requereu o ingresso no 
feito na condição de terceira interessada, bem como que seja "determinado ao Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - 
IESES, o integral cumprimento da liminar deferida no id 4790145 - Decisão, especialmente no que concerne ao dever de informar 
a suspensão do certame de forma ampla nos seus sítios eletrônicos e outros meios de comunicação oficial" (id. 4807013). 
A parte autora peticionou novamente nos autos e pediu: (i) o cumprimento da decisão liminar que suspendeu o concurso; (ii) as 
necessárias alterações no Contrato n. 342/2021, uma vez que possui cláusulas inconstitucionais, ilegais e irregulares; (iii) a 
divulgação dos nomes e funções das pessoas vinculadas ao IESES que irão prestar o auxílio operacional à Comissão do 
Concurso (id. 4812159). 
O TJTO noticiou a retificação do edital e requereu a revogação da decisão liminar, com autorização para a continuidade do 
certame (id. 4812752). 
A parte autora comunicou a reabertura das inscrições (id. 4817120). 
A COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE 
JUSTIÇA (CONR) opinou pela procedência do procedimento de controle administrativo, por identificar violação ao artigo 1 º, § 
6°, da Resolução CNJ n. 81/2009 (id. 4794867). 
É o relatório. 
DECIDO. 
Inicialmente, defiro o ingresso da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins (ANOREG/TO) como 
interessada. Anote-se. 
A suspensão do andamento de concursos é medida excepcionalmente determinada pelo Conselho Nacional de Justiça quando 
presentes os requisitos regimentais (art. 25, XI). No que se refere a certames para a atividade notarial e registrai, a 
excepcionalidade deve ser sopesada à luz do § 3° do art. 236 da Constituição Federal, pois a Lei Maior veda "que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses". 
Portanto, a Administração do Tribunal deve conjugar esforços para a realização do Concurso Público com celeridade. Já ao 
Conselho Nacional de Justiça, na condição de órgão de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, cabe a 
intervenção para assegurar a legalidade dos atos praticados, assim como para afastar óbices desnecessários, capazes de abalar 
o interesse público. 
Diferente não é a orientação contida na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que assim orienta: 
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão. 
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, 
processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. 
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização 
ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas 
que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 
Na decisão que suspendeu o andamento do concurso evidenciou-se o aparente descumprimento da Resolução CNJ n. 81/2009, 
notadamente os limites impostos pelo § 6° do art 1°: Art. 1° [ ... ] § 6° Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, 
aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, 
podendo delegar o auxílio operacional a instituições especializadas. 
Todavia, da análise das informações prestadas pelo TJTO (id. 4812752), bem como da nova publicação - EDITAL 001/2022 - 1ª 
RETIFICAÇÃO, de 5 de agosto de 2022 (id. 48127454), conclui-se pela superação dos equívocos contidos na redação originária da peça 
convocatória: 

EDITAL 001/2022 
(redação original) 

EDITAL 001/2022 
(1ª retificação) 

1.5. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do 
Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - IESES, obedecidas 
às normas do presente edital, sob a supervisão da Comissão de 
Concurso. Em relação ao concurso, são responsáveis na entidade, 
seu Diretor Executivo, Prof. Paulo Afonso de Meireles e seus 
Coordenadores, Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles e Prof. Marcello 
Bonelli. 

1.5. O concurso público, em todas as suas fases, será realizado e 
aplicado pela Comissão de Concurso Público do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, com o auxílio, exclusivamente operacional, 
do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - IESES. 

20.1. Fica delegada competência ao IESES para: 
[...] 
i. elaborar, aplicar, julgar e avaliar as provas objetiva de seleção, 
escrita e prática, oral e de títulos; [...] 

20.1. Fica delegada competência ao IESES para: 
[...] 
i. Prestar o serviço, exclusivamente operacional, relativo a todas as 
fases do concurso, até a homologação do resultado 
final e; [...] 
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 O exame dos itens 21.10.1 e 21.10.2 (id. 4812754, p. 5) demonstra, ainda, a possibilidade de "inscrição de quem ainda deseja 
se inscrever e ao candidato inscrito, permanecer no certame ou, não havendo mais interesse, solicitar a devolução do valor da 
taxa de inscrição (id. 4812752)". 
Conquanto a CONR tenha opinado pela procedência do pedido, nota-se que a manifestação técnica elaborada levou em 
consideração os termos do edital de abertura. O opinativo é claro ao referenciar, unicamente, o descumprimento do § 6°do art. 1 
° da Resolução CNJ n. 81/2009. 
Desse modo, considerando a retificação do edital em consonância com o que preceitua o § 6° do art. 1 ° da Resolução CNJ n. 
81/2009 e com o parecer da CONR, não subsistem as razões que deram ensejo à suspensão do concurso, de modo que a 
revogação da liminar é medida que se impõe. 
Considerando a urgência da prolação desta decisão, postergo a análise dos demais pedidos pendentes de apreciação para 
momento oportuno. 
Ante o exposto, REVOGO a decisão liminar de suspensão do certame e autorizo a continuidade do Concurso Público para 
Outorga de Delegação de Serviços de Notas e Registro do Estado do Tocantins, com a nova redação da peça convocatória 
conferida pelo EDITAL 001/2022 - 1ª RETIFICAÇÃO, publicada no Diário da Justiça n. 5243, de 05/08/2022. 
Intimem-se com urgência. 
Brasília, 12 de agosto de 2022. 
Conselheira Salise Sanchotene - Relatora 
   

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000008095-4 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04202 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: Bertini do Brasil Ltda. 
CNPJ: 11.140.607/0001-93 
OBJETO: Empenho destinado à contratação da empresa para capacitação dos servidores HEITELL GABRIEL SAMPAIO, 
matrícula 352924; PETRÔNIO COELHO LEMES, matrícula 151953, FERNANDO FERREIRA FROTA, matrícula 352795, em 
“Oracle Database 19c: Backup and Recovery” servidores atuantes na Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais). 
Unidade Gestora: 050100-TJTO. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 09 de agosto de 2022. 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Republições 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 28/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93/2022 
PROCESSO 22.0.000022563-4 
CONTRATO Nº 333/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Edir Sussel & Cia Ltda. 
OBJETO: Aquisição de divisórias em acrílico para barreira de proteção a serem instaladas em mesas de audiências e púlpito em 
acrílico, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 394.364,80 (trezentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução 
deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067     
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 15 de agosto de 2022.         
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Extratos 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2022 
PROCESSO 22.0.000017792-3 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria Geral de Justiça e o Município de Arapoema - 
TO 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Arapoema - TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1263/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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 RENATA MAYNNE NERES LOMPA, matrícula nº 284829, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 16/08 a 14/09/2022, a partir de 16/08/2022 até 14/09/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 14/11 a 13/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Milton Lamenha De Siqueira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1264/2022, de 16 de agosto 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 ELISANGELA DIAS NASCIMENTO, matrícula nº 83156, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 15/08 a 01/09/2022, a partir de 15/08/2022 até 01/09/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 18/09/2023, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1265/2022, de 16 de agosto 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: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 238347, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 16/08 a 14/09/2022, a partir de 16/08/2022 até 14/09/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/08 a 07/09/2023, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1266/2022, de 16 de agosto 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 JUCILENE RIBEIRO FERREIRA, matrícula nº 178532, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 15/08 a 13/09/2022, a partir de 15/08/2022 até 13/09/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1267/2022, de 16 de agosto 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 ALESSANDRA WORM, matrícula nº 158932, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, 
marcadas para o período de 15/08 a 13/09/2022, a partir de 15/08/2022 até 13/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/04/2023, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1268/2022, de 16 de agosto 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 MAURICIO MATHIAS DE PINHO, matrícula nº 118360, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 15/08 a 13/09/2022, a partir de 15/08/2022 até 13/09/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 14/08 a 12/09/2023, 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 FÉRIAS Nº 1271/2022, de 16 de agosto 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 SUELLEEN STER BATISTA, matrícula nº 357510, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, 
marcadas para o período de 25/07 a 18/08/2022, a partir de 15/08/2022 até 18/08/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 24 a 27/10/2022, 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 1272/2022, de 16 de agosto 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 NICOLY MARTINS JARDIM, matrícula nº 354491, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 15/08 a 13/09/2022, a partir de 15/08/2022 até 13/09/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 03/07 a 01/08/2023, 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 1273/2022, de 16 de agosto 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 do servidor TASSIO GONÇALVES BALIZA, matrícula nº 352621, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o 
período de 15/08 a 13/09/2022, a partir de 15/08/2022 até 13/09/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 
08/02/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 651/2022, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 

80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre 
as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 84055, ocupante do cargo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 14/07/2022 a 12/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122958; 
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 

140666 EDIMAR CARDOSO TORRES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 14/07/2022 à 12/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
VANDRE MARQUES E SILVA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
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EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Desª. ÂNGELA HAONAT 
 

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

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

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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) 
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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) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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. 
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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 
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DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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