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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010482-72.2022.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: WANDERSON TAVARES DA COSTA (AUTOR) 
ADVOGADA: ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA – OAB/TO 003066 
APELADO: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE IMÓVEIS - ARTIGOS 423 E 424 DO CC/02 - CLÁUSULA DE COMPROMISSO 
ARBITRAL.  REQUISITOS PARA A VALIDADE - ART. 4º, §2º DA LEI Nº 9.307/96. Averiguando-se o contrato no qual foi 
estabelecida a cláusula compromissória arbitral, identifica-se nitidamente a sua característica adesiva, não sendo dada ao 
contratante a liberalidade de alteração dos seus termos. Logo, o pacto constante dos autos imposto por meio da atuação 
intermediação da administradora, ora Apelante, tem qualidade inconteste de contrato de adesão. Para sua validade, a cláusula 
compromissória arbitral deveria ter sido instituída com concordância expressa e específica pelas aderentes, ora Apeladas, o que 
não se verificou na hipótese, ao passo que não se identifica a assinatura específica com expressa concordância em relação à 
sua estipulação como determina o §2º do artigo 4º, da Lei nº. 9.307/96. Em não havendo prévia estipulação da cláusula 
compromissória nos ditames legais, e não tendo sido a iniciativa de sua submissão à arbitragem tomada pelo aderente, 
identificou-se a nulidade do procedimento e consequentemente do compromisso Arbitral debatido. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, para cassar a sentença e determinar seu retorno à instância de origem para que seja determinada a citação do 
requerido e dado o devido prosseguimento ao feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de novembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000095-40.2004.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000095-40.2004.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA   
APELADO: EDMARCIO BENTO DA PAZ (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1102554/MG, submetido ao rito dos temas 
repetitivos, a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis tem por finalidade 
impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis. 2. O prazo de suspensão de 01 (um) ano a que se refere os §§ 1º e 
2º do artigo 40 da Lei de Execuções inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 3. Ainda segundo o STJ, transcorrido o referido prazo de 
suspensão sem que sejam localizados bens ou devedores, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo 
prescricional de 05 (cinco) anos, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, até mesmo de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 4. In casu, denota-se que, desde a ciência do arquivamento 
provisório, o exequente nada requereu e tampouco informou nos autos acerca de diligências no sentido de localização de bens, 
portanto, não tendo sido encontrados bens para penhora e tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos, contados da data da decisão 
que determinou o arquivamento do processo não resta dúvida que já ocorreu à prescrição intercorrente do crédito tributário, 
possibilitando, assim, que fosse decretada a prescrição intercorrente, conforme autoriza o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 5. O 
posicionamento consignado na sentença recorrida está de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, sintetizada na 
Súmula 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. 6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido 
fixados na sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027248-74.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL POLINESIA (AUTOR) 
ADVOGADO: ERIC JOSE MIGANI – OAB/TO 04641B 
APELADO: IVO ZELLMER (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. 
SENTENÇA "CITRA PETITA". PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCLUSÃO NA 
CONDENAÇÃO. ART.323 DO CPC. INCLUSÃO DA MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 2%. PREVISÃO NO ESTATUTO 
SOCIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1- Em não tendo sido examinado a integralidade 
do pedido deduzido na inicial, há que se reconhecer que a sentença é "citra petita". 2- A ação de cobrança originária se refere a 
uma relação jurídica continuada (trato sucessivo), o que impõe à condenação do devedor ao pagamento não apenas das 
prestações vencidas inadimplidas, mas também das vincendas, sobretudo, por terem sido contempladas no pedido inicial. Tendo 
havido omissão da sentença no exame da matéria, deve o Tribunal julgá-la, principalmente, pelo fato de a causa estar madura 
para tanto. 3- Em caso de não pagamento pelo associado de qualquer taxa de manutenção, na data de seu vencimento, 
acarretará de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial, o vencimento e a exigibilidade de uma multa 
moratória equivalente a 2%, juros correspondente a 2% ao mês, conforme previsto no art. 33, do Estatuto Social da Apelante. 4-
É devido o pagamento dos honorários contratuais, previsto no Estatuto do Residencial, não sendo razoável que os demais 
associados arquem com o pagamento do advogado, tendo em vista que a Apelante só contratou o profissional em razão da 
inadimplência do Apelado. 5- Recurso provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, acolher a 
preliminar de julgamento "citra petita" para sanar as omissões indicadas e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para incluir 
na condenação todas as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo INPC-IBGE e incidência da 
multa de 2% e juros de 2% sobre cada parcela inadimplida, além de honorários contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do débito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de outubro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004459-95.2012.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5004459-95.2012.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: DIVINA BATISTA FERREIRA (AUTOR) 
ADVOGADOS: JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA – OAB/TO 00041A, HAVANE MAIA PINHEIRO DE SOUZA – OAB/TO 
002123 E HAINER MAIA PINHEIRO – OAB/TO 002929 
APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS EDRE LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: VERDÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE GURUPI (INTERESSADO) 
ADVOGADA: DEBORAH DO ROSARIO FRANCO DIAS – OAB/TO 06890B  
INTERESSADO: VIA LACTEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (INTERESSADO) 
ADVOGADO: JOSÉ DUARTE NETO – OAB/TO 002039 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS. RECURSO INTERPOSTO PELA 
AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO 
SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compete ao Magistrado, como dirigente do 
processo e prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto argumentativo e da realidade concreta do feito, para 
balizamento da pertinência das provas, a fim de que possa, com segurança e razoabilidade, denegar vias instrutórias que se 
mostrem protelatórias ou inúteis para o deslinde da questão, assegurando os direitos constitucionalmente previstos. 2. O 
julgamento antecipado anunciado na própria sentença e sem a prévia intimação das partes, além de ofender o princípio da 
não surpresa, frustrou a expectativa das partes que aguardavam o cumprimento do despacho saneador. 3. É proibida 
a decisão surpresa, ainda que se trate de matéria que possa ser examinada de ofício. Precedentes TJTO. 4. Apelação conhecida 
e provida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
da apelação, uma vez que cumpridos os pressupostos de admissibilidade para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim 
de CASSAR a sentença vergastada, pois, em flagrante erro de procedimento, para retornar à origem para regular dilação 
probatória observadas as provas postuladas pela Apelante. Assim, desconstituída a sentença, inexistem honorários advocatícios 
sucumbenciais, o que impossibilita sua majoração em grau recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de 
setembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000845-67.2011.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000845-67.2011.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: FERNANDA GUEIROS MAIA  
APELADO: ANDALICIO CASSIANO DE OLIVEIRA (RÉU) – PESSOA JURÍDICA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: ANDALICIO CASSIANO DE OLIVEIRA (RÉU) – PESSOA FÍSICA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO 
AUTOMÁTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 1. Consoante disposição do § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente pode ser 
decretada de ofício desde que transcorrido mais de cinco anos da decisão que tiver ordenado o arquivamento dos autos, sob a 
condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública. 2. Iniciam-se de forma automática os prazos de suspensão e 
arquivamento, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de bens passíveis de penhora. 
3. No caso, verifica-se que até a prolação da sentença, foi transcorrido mais de 08 (oito) anos desde a data da intimação do 
exequente acerca da primeira tentativa de penhora. 4. Desta forma, tem-se que em 04/12/2019 decorreu o prazo de cinco anos 
previsto no artigo 40, § 4º da Lei de Execução Fiscal, restando correta a sentença do feito em razão da ocorrência de prescrição 
intercorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida. Deixo de majorar a verba honorária, pois 
incabível na espécie, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 16 de novembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011279-38.2022.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000666-02.2022.8.27.2718/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: HELENA GOMES DA SILVA 
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES – OAB/TO 006671, LUIZ FERNANDO NUNES SILVA – OAB/TO 006806 E 
GABRIEL LEMES DE ARAÚJO – OAB/TO 010549 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - FILADÉLFIA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS 
ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. DESCONTOS 
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DECORRENTE DO IRDR 0010329-83.2019.827.0000. NÃO 
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. PRECEDENTES TJTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É recorrível a 
decisão interlocutória que versa sobre a distinção entre a questão debatida no processo e a submetida ao IRDR contanto que 
sejam observados os trâmites previstos nos parágrafos 9º a 13 do artigo 1.037 do CPC. 2. Não incide a suspensão determinada 
pelo IRDR nº 0010329-83.2019.827.0000 na hipótese de demanda em que se discute a cobrança de tarifas por um serviço que 
não fora solicitado. Precedentes TJTO. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e 
determinar o prosseguimento da ação originária. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do 
feito originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 16 de novembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005490-58.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/TO 04928A 
AGRAVADO: ADRIANO BERTHOLDI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRRENCIA. 
REJULGAMENTO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A via dos embargos de declaração deve ser utilizada apenas 
para corrigir imperfeições que, porventura, possam se verificar e que torne de difícil compreensão o conteúdo do decisório, não 
se constituindo meio idôneo para rediscussão da matéria decidida na r. decisão, eis que não se trata de sucedâneo recursal. 2. O 
acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do entendimento ali esposado não 
pode ser discutido nos estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque os embargos de declaração têm 
pressupostos certos, não se prestando a corrigir "error in judicando". 3. A mera menção, nas razões dos Embargos, de 
dispositivos constitucionais e legais, per si, já resulta no prequestionamento da matéria, com a consequente inclusão no Acórdão. 
4. Não havendo omissão, contradição e obscuridade apontadas pelo embargante, restando claro que o inconformismo se 
refere à fundamentação da decisão que não lhe foi favorável, deve-se negar provimento aos embargos. 5. Embargos 
declaratórios conhecidos e não providos.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Embargos de Declaração e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
16 de novembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004630-57.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: INSTITUTO TOCANTINENSE DE TRANSITO 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADOS: PRESIDENTE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN - TO – PALMAS E ESTADO DO 
TOCANTINS 
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO. ATIVIDADES. DETRAN. 
RECURSO CONNHECIDO E DESPROVIDO. A tutela recursal há de ser conferida quando houver elementos que evidenciem o 
desacerto do provimento combatido. Ausentes tais requisitos, a mantença da decisão agravada é medida que se impõe. Se antes 
da decisão de cassação do seu credenciamento (ato açoitado na impetração) as atividades do agravante já estavam suspensas, 
não há como esta Corte de Justiça determinar o retorno das suas atividades, na medida em que a suspensão das atividades não 
se deu por reflexo da decisão impugnada no Mandado de Segurança. Segurança denegada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso de agravo de instrumento para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 16 de 
novembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000944-13.2021.8.27.2726/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO VILANOVA DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 002621 E ARNALDO FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 
005906 
APELADO: FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSOCIAÇÃO - FAP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA 
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APURAÇÃO DO MONTANTE 
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Resta incontroversa a inexistência 
de relação jurídica da parte autora com a empresa ré, de forma que os descontos em sua conta não deveriam ter ocorrido, uma 
vez que a parte ré, na origem, não juntou documento hábil a comprovar o negócio jurídico supostamente firmado com a autora, 
ônus que lhe competia, sobretudo considerando a inversão do ônus da prova deferida. 2. Logo, a instituição financeira não se 
desincumbiu do ônus a si atribuído quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 
373, II, CPC), o que configura a ocorrência de falha na prestação do serviço. 3. Reconhecido o dever de reparação dos danos 
materiais diante da falha na prestação do serviço, ou seja, constatando-se a existência da dívida (an debeatur) devida pela 
empresa requerida, o quantum não prescrito deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, contemplando o período 
requestado na exordial e não impugnado na demanda. 4. A ausência de comprovação da associação, de modo a autorizar o 
desconto em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a ré 
indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado, sobretudo quando o correntista é idoso, aposentado e percebe 
benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família. 5. Considerando 
a ocorrência dos danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles que independem de prova, e diante dos fatos ocorridos, entendo que a 
fixação da reparação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional, considerando a 
capacidade econômica da empresa, o grau de dolo ou culpa e o dano experimentado pelo apelado. 6. Com relação à atualização 
da verba indenizatória a título de danos morais, deverá incidir correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 
362/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde o primeiro desconto – evento danoso – (súmula 54/STJ), por se tratar de 
responsabilidade extracontratual. 7. Compulsando as mencionadas diretrizes do § 2º, do art. 85, do CPC, notadamente o lugar da 
prestação dos serviços, a natureza, importância e complexidade da matéria versada, assim como o grau de zelo do profissional e 
tempo exigido, traduz-se necessária a majoração do percentual de 15% do valor da condenação. 8. Recurso conhecido e 
parcialmente provido para condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, 
determinar que o quantum relativo à restituição do indébito em dobro seja apurado em liquidação de sentença, observada a 
prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC e majorar os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% do valor da 
condenação. Deixa-se de fixar os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a 
inaplicabilidade do dispositivo legal em se tratando de recurso parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora para: a) condenar a parte ré no pagamento de 
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 
(Súmula 54/STJ); b) determinar que o quantum relativo à restituição do indébito em dobro seja apurado em liquidação de 
sentença, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC; c) majorar os honorários advocatícios ao patamar de 
15% do valor da condenação. Deixar de fixar os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em 
vista a inaplicabilidade do dispositivo legal em se tratando de recurso parcialmente provido - AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, publicado em 14/12/2018, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier  e o  Juiz  Jocy Gomes de Almeida. A Douta Procuradoria-
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Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça, Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 16 de novembro de 
2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000349-72.2010.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: DRAENE PEREIRA DE A. SANTOS   
APELADA: MARIVANE DE LOURDES LOSS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1102554/MG, submetido ao rito dos temas 
repetitivos, a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis tem por finalidade 
impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis. 2. O prazo de suspensão de 01 (um) ano a que se refere os §§ 1º e 
2º do artigo 40 da Lei de Execuções inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 3. Segundo o STJ, transcorrido o referido prazo de suspensão 
sem que sejam localizados bens ou devedores, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 05 
(cinco) anos, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, até mesmo de ofício, reconhecer a prescrição 
intercorrente e decretá-la de imediato. 4. Desde a ciência do arquivamento provisório o exequente nada requereu e tampouco 
informou nos autos acerca de diligências no sentido de localização de bens, portanto, não tendo sido encontrados bens para 
penhora e tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos, contados da data da decisão que determinou o arquivamento do processo 
não resta dúvida que já ocorreu à prescrição intercorrente do crédito tributário, possibilitando, assim, que fosse decretada a 
prescrição intercorrente, conforme autoriza o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 5. Inobstante o Fisco tenha informado a localização 
de veículo em titularidade da Executada e pleiteado a expedição de mandado de penhora, avaliação e averbação, vejo que sua 
pretensão não é suficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional discutido, pois tal manifestação se deu apenas 
em 05/11/2021, quando a prescrição já tinha aperfeiçoado, não havendo que se falar em nulidade da sentença, tampouco em 
inobservância ao disposto no art. 40, da LRF. 6. O posicionamento consignado na sentença está de acordo com a pacífica 
jurisprudência desta Corte, sintetizada na Súmula 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se 
o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. 7. Apelação cível conhecida e não 
provida. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer e 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados na sentença, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 16 de novembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013463-73.2013.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5013463-73.2013.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: PRISCILA RUBIATANIA DA SILVA  
APELADO: PREMIER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU) 
DEF. PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: JOAO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: RENATA ABRANTES DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE APÓS DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS DA SUSPENSÃO DO FEITO. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei nº 6.830/1980 dispõe quanto à cobrança judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda Pública, destacando em seu artigo 40 a possibilidade de suspensão do feito pelo prazo máximo de um ano, 
com o posterior arquivamento do feito. 2. Assim, o Juízo de piso observou os ditames legais no andamento processual, eis que 
acertadamente determinou a suspensão do feito por um ano, com o posterior o arquivamento dos autos. Ainda, tem-se que o 
Estado fora devidamente intimado à manifestar-se quanto à prescrição intercorrente, não havendo que falar em 
nulidades. Precedentes TJTO. 3. Além disso, a Súmula 314 do STJ caminha no mesmo sentido, destacando o início da 
contagem da prescrição quinquenal intercorrente após a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos moldes realizados pelo 
Juízo originário. 4. O devedor não pode ser submetido à demanda executiva de crédito tributário por prazo indefinido, sendo 
certo que, transcorrido o decurso de certo lapso temporal sem que a parte contrária tenha realizado ato no sentido de dar 
prosseguimento à execução, necessário o arquivamento do processo, em consonância ao princípio da segurança 
jurídica. Precedentes TJTO. 5. Recurso conhecido e improvido.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
da apelação cível interposta para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios 
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recursais diante da ausência de sua fixação na origem e da Súmula 421 - STJ, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 16 
de novembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013234-41.2021.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTES: G. B. P. E J. N. L. P. 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADA: M. M. DE O. 
DEF. PÚBLICA: MARIA DO CARMO COTA 
AGRAVADO: W. L. P. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C 
ALIMENTOS.  ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRRENCIA. REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A via dos embargos de declaração deve ser utilizada apenas para corrigir imperfeições que, 
porventura, possam se verificar e que torne de difícil compreensão o conteúdo do decisório, não se constituindo meio idôneo 
para rediscussão da matéria decidida na r. decisão, eis que não se trata de sucedâneo recursal. 2. O acórdão embargado 
pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do entendimento ali esposado não pode ser discutido 
nos estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque os embargos de declaração têm pressupostos certos, não se 
prestando a corrigir "error in judicando". 3. Não havendo omissão, contradição e obscuridade apontadas pelo embargante, 
restando claro que o inconformismo se refere à fundamentação da decisão que não lhe foi favorável, deve-se negar provimento 
aos embargos. 4. A mera menção, nas razões dos Embargos, de dispositivos constitucionais e legais, per si, já resulta no 
prequestionamento da matéria, com a consequente inclusão no Acórdão.  Recurso conhecido e não provido. 5. Não merece 
conhecimento questão não arguida no momento oportuno, configurando, patente inovação recursal. 6. Embargos declaratórios 
parcialmente conhecidos e não providos.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
EM PARTE do recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 16 de novembro de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
Processo n. 0000519-68.2015.8.27.2702- Execução de Título Extrajudicial 
EXEQÜENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A 
RÉU: LUZIA DAS GRAÇAS MARTINS DOMINGUES 
RÉU: MARCOS JESUS DOMINGUES 
EDITAL Nº 6829919 - Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... INTIMA o(s) executado(s) acima qualificados, com endereço incerto e não sabido, acerca da PENHORA e 
AVALIAÇÃO realizada no processo n. 00005196820158272702, Execução de Título Extrajudicial que lhe(s) move TRAVESSIA 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, e efetivada nos imóveis abaixo descritos, lavrado no TERMO DE 
PENHORA evento 174-TERMO1 baixo descrito, para querendo, no prazo legal, manifestar-se. 1) matrícula 4383, Ficha 01, do 
livro nº 02, os seguintes registros e averbações, a seguir impressa em seu inteiro teor: IMÓVEL: LOTE 28-A, DA 7ª 
ETAPA, DO LOTEAMENTO ARAGUACEMA, DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS/TO, COM ÁREA DE 29,82,35 HECTARES 
com Registro Anterior Matricula 3.264, Fls. 121, Livro 02-N e 3.301; 2) matrícula 4384, Ficha 01, do livro nº 02, os 
seguintes registros e averbações, a seguir impressa em seu inteiro teor: IMÓVEL: Lote 28-B, da 7ª Etapa, do Loteamento 
Araguacema, situado neste Município de Dois Irmãos do Tocantins-To, com área georreferenciada 437,49,22 hectares 
com Registro Anterior: 3.264. 3) matrícula 4387, Ficha 01, do livro nº 02, os seguintes registros e averbações, a seguir 
impressa em seu inteiro teor: IMÓVEL: LOTE 28-C, DA 7ª ETAPA, DO LOTEAMENTO ARAGUACEMA, DOIS IRMÃOS/TO, 
com área de 481,85,23 hectares com Registro Anterior: Mat. 3.264.E, para que não alegue ignorância, manda expedir o 
presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, 
aos ..... Eu JALMAS ALMEIDA RABELO, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 90 DIAS 
PROCESSO Nº: 0000313-44.2021.8.27.2702 
Ação: AÇÃO PENAL 
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Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: EDECARLOS LUIZ DA SILVA 
Defensor: Dr. ADIR PEREIRA SOBRINHO (DPE) 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do acusado : EDECARLOS LUIZ DA SILVA, brasileiro, portador do CPF nº 005.568.781-40, nascido 
em 05/08/1985, natural de Ipameri/GO, filho de Maria Madalena Bezerra da Silva e Luiz Carlos da Silva,, residente em lugar 
incerto e não sabido do teor da sentença condenatória proferida no feito em referência, cuja parte conclusiva a seguir transcrevo: 
“ (...) 
DISPOSITIVO 
Diante o exposto, julgo PROCEDENTE a acusação para CONDENAR o acusado EDECARLOS LUIZ DA SILVA, já qualificado 
nos autos, no tocante à prática dos crime descrito no artigo 171, caput, do Código Penal. 
Em atenção à determinação prevista no artigo 68 do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA. 
1. PRIMEIRA FASE: fixação da pena-base (art. 68, CP) - análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP): Compulsando os 
autos, vislumbro: 
a. CULPABILIDADE: normais à espécie - circunstância judicial favorável ao agente; 
b. ANTECEDENTES: o acusado não dispõe de maus antecedentes - circunstância judicial favorável ao agente; 
c. CONDUTA SOCIAL: normais à espécie - circunstância judicial favorável ao agente; 
d. PERSONALIDADE DO AGENTE: conforme pontua o mestre Rogério Greco, citando Ney Moura Teles, “a personalidade do 
agente não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser 
entendia como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento 
do sujeito” (GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 2. ed. Niterói: Impetus, 2005, p. 629). Sendo assim, este 
Magistrado não se sente habilitado para aferir essa circunstância judicial. Destaque-se, outrossim, que poucos elementos se 
coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual reconheço a circunstância, mas deixo de valorá-la - circunstância 
judicial favorável ao agente; 
e. MOTIVOS: normais à espécie - circunstância judicial favorável ao agente; 
f. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie - circunstância judicial favorável ao agente; 
g. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: normais à espécie - circunstância judicial favorável ao agente; 
h. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a valorar - circunstância judicial favorável ao agente; 
Diante da análise detida de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,  partindo da pena mínima 
abstratamente cominada ao delito e considerando o quantum aferido com as circunstâncias valoradas em seu prejuízo, fixo a 
PENA-BASE no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo legal, 
que é de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. 
2. SEGUNDA FASE: circunstâncias agravantes e atenuantes (arts. 61, 65 e 66, do Código Penal): Não 
há circunstancias agravantes ou atenuantes no caso concreto. 
3. TERCEIRA FASE: das causas de aumento e de diminuição de pena Não há causas de aumento ou diminuição de pena. 
Assim sendo, diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, converto a pena provisória em PENA 
DEFINITIVA de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo legal, que é de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. 
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 
A reprimenda outrora imposta ao réu deverá ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2°, 
alínea "c", do Código Penal, considerando as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal. DA CONVERSÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS (Artigo 44, do Código Penal) No caso concreto, vislumbra-se 
ser plenamente possível a conversão da pena privativa de liberdade aplicada ao réu em penas restritivas de direitos. A propósito, 
como é cediço, para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, impõe-se a análise dos requisitos 
previstos no artigo 44, caput e incisos I, II e III, do Código Penal, dispositivos esses que preceituam o seguinte: “Art. 44. As penas 
restritivas de direitos são autónomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 
I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
II - o réu não for reincidente em crime doloso; 
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as 
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” 
No caso concreto, vislumbra-se claramente que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, para 
substituição da pena, porquanto: 1) a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada é inferior a quatro anos (foi apenado 
com 01 (um) ano de reclusão) e o crime pelo qual foi condenado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça (art. 44, 
I); 2) o réu não é reincidente em crime doloso (art. 44, II); 3) as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis 
(art. 44, III). 
Dessa forma, considerando que a sanção aplicada na presente sentença penal condenatória é igual a 01 (um) ano, com 
supedâneo no artigo 44, § 2° (primeira parte), substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, 
qual seja: 
1. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, e 46, CP): o réu deverá prestar serviços à 
comunidade, em local a ser fixado em audiência admonitória, à razão de uma hora diária pelos dias da pena privativa de 
liberdade que lhe foi aplicada. 
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DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 
Por fim, atento às disposições do artigo 33, § 3º, do Código Penal e atento ao fato de que circunstâncias judiciais são favoráveis, 
em sua totalidade, ao réu, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo nessa condição e 
ainda porque estão ausentes os fundamentos (periculum libertatis) para decretação da prisão preventiva e, ainda, considerando 
a pena aplicada ao caso concreto. 
DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS 
Oficiem-se ao Instituto Nacional de Informação (DPF-INI) e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins (SSP/TO), 
informando-lhes da condenação de Edecarlos Luiz da Silva, para fins de lançamento de dados na Rede INFOSEG, bem como 
para estatística criminal, nos termos do artigo 809, inciso VI, do CPP. Condeno por fim, o acusado ao pagamento das custas 
processuais na forma da lei, devendo esta ser paga em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta sentença condenatória. 
Porém, fica suspensa, por estar acobertado pela justiça gratuita. 
TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA 
1. Certifique-se do trânsito em julgado da decisão, e, ato contínuo, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, nos termos do 
artigo 393, inciso II, do CPP; 
2. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins (TRE/TO), para os fins do disposto no artigo 71, § 2°, do 
Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 
3. Intime-se o réu condenado para o recolhimento das custas processuais, na forma da lei. Antes, contudo, à Contadoria, para o 
cálculo do débito atualizado. Caso haja pedido de suspensão, por estarem acobertados pela assistência judiciária gratuita, o 
pedido será apreciado quando da audiência admonitória, após o trânsito em julgado. 
4. Promova-se a extração das cartas de guia de execução definitiva, nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei n° 7.210/1984 (Lei 
de Execuções Penais - LEP). 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se. Datado, certificado e assinado pelo e-Proc. FABIANO 
GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais 
 
 EDITAL ARRECADAÇÃO E CHAMANDO O AUSENTE - PRAZO 60 DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... 
FAZ SABER a quantos o presente edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa 
neste Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, os autos da Classe/Assunto "Herança Jacente - Administração de Herança / 
Sucessões/ Direito Civil" nº 0008697-18.2020.8.27.2706 Chave 903103511520, que figura como Autora MARIA BRANDINA DA 
SILVA LIMA e como ausente ANTONIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, garimpeiro, nascido em 12/09/1950, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 311.582.774-15, filho de Isaura Maria da Conceição, foi expedido o presente Edital de CITAÇÃO para que os 
sucessores do ausente, bem como os credores venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses contado da primeira 
publicação, que ocorrerá por 6 (seis) vezes com intervalos de 2 (dois) meses, na forma do 745 do CPC, cientes de que não 
havendo manifestação no prazo fixado, serão considerados verdadeiros os fatos declarados na inicial, prosseguindo a demanda 
com a declaração da vacância da herança na forma do art. 743 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-
se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Araguaína-TO., 31 de março de 
2022. Eu, Celina Martins de Almeida, Téc. Judiciária, mat. 238445, digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a AÇÃO DE Procedimento Comum Cível Nº 5000311-55.2013.8.27.2706 proposta por WALDINÁLIA 
ALVES TEIXEIRA em face de JOELMA DA SILVA TEIXEIRA  e outros, sendo o presente edital para a CITAÇÃO para que 
possíveis interessados, querendo, apresentem defesa/manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/mat. 238445, digitei e conferi. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio 
eletrônico e, através do número 5000311-55.2013.827.2706 e chave 741070053213 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_publi
ca 
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Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 7042254  
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MANOEL BORGES LEAL - CPF n°: 050.310.791-34, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020200-02.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 23.928,33 
(vinte e três mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 20210043669-20210043670, 
datada de 04/8/2021, 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: "Promova a citação do(a)(s) 
executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
02 dias do mês de dezembro de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 7019260 
O(a) Magistrado(a), 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 0020669-
53.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de COALTO COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS DO 
TOCANTINS LTDA, CNPJ/CPF nº 05639682000109, 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 83 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c 
artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. 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 
sucumbente; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. Em caso de 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. ". 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 30 dias do mês de novembro 
de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023510-50.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIO RODRIGUES DA LUZ 
SENTENÇA: (...) 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. Cientifico as partes 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. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2806/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de novembro de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
02/12/2022 à 09/12/2022. 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, com alterações dadas pelas Resoluções n° 152, de 6 de julho de 
2012, n° 326, de 26 de junho de 2020, n° 353, de 16 de novembro de 2020, e n° 403, de 29 de junho de 2021, todas do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 30, de 20 de outubro de 2022, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina 
o regime de Plantão Judiciário nas unidades de primeiro e segundo graus de jurisdição e nas unidades de apoio do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, revogada a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 30, de 20 de outubro de 2022; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 14, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 30, de 20 de outubro de 2022, a elaboração da escala anual do Plantão  
Judiciário das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996, 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o Plantão Judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se, exclusivamente, ao exame das seguintes matérias: 
I - pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência 
jurisdicional do magistrado plantonista; 
II - medida liminar em dissídio coletivo de greve; 
III - comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
IV - em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
VI - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou que em 
virtude da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; 
VII - medidas urgentes, de natureza cível ou criminal, de competência dos juizados especiais, limitadas às hipóteses acima 
enumeradas. 
VIII - medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao 
plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil. 
Parágrafo único. O plantão judicial não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedido já apreciado por órgão 
judicial, tampouco serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores e solicitação de prorrogação 
de autorização judicial para escuta telefônica, nem haverá liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. O plantão judiciário será realizado nos Fóruns das Comarcas do Estado do Tocantins, sendo mantido ininterruptamente 
quando não houver expediente forense, em regime de sobreaviso. 
§ 1º Consideram-se como períodos em que não há expediente forense: 
I - horário noturno, em dias úteis, das 18h (dezoito horas) até às 11h59 (onze horas e cinquenta e nove minutos) do dia 
seguinte; 
II - sábados, domingos, feriados, pontos facultativos com início do plantão às 18h (dezoito horas) do último dia útil da 
semana e fim às 11h59min (onze horas e cinquenta e nove minutos) do primeiro dia útil seguinte. 
§ 2º Nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, observadas as regras contidas nos incisos I 
e II do §1º deste artigo. 
Art. 3º. O plantão noturno, no qual os juízes atuarão em regime de sobreaviso, destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo 
para a apreciação de pedidos em que se demonstre, de forma inequívoca, a necessidade e a possibilidade da medida de 
urgência ser apreciada e cumprida no horário especial (art. 2º, II), devendo atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
I - quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II - quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III - quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
mas apenas no plantão diurno, se não houver expediente ordinário. 
DOS PLANTONISTAS 
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Art. 4°. Fica designado o Dr. José Carlos Ferreira Machado, Juiz de Direito, respondendo pela Vara Única da Comarca de 
Wanderlândia/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 30, de 20 de outubro 
de 2022, pelo período compreendido das 14h (quatorze horas) do dia 02/12/2022 até às 11h59 (onze horas e cinquenta e 
nove minutos) do dia 09/12/2022. 
§ 1º. Fica designada a Servidora Ana Aparecida Pedra Dantas, Técnico Judiciário, lotado(a) na Vara Única da Comarca de 
Wanderlândia/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio dos telefones (63)99989-7654 e (63)992922350. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63)99284-0265, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, 
com suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63)99966-4032, e, e-
mail: gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
Art. 6°. A Secretaria do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
Portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente Portaria ao Juiz Diretor do Foro das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
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: 0016722-20.2020.8.27.2706 
Acusado: SAMUEL ALVES DOS SANTOS 
Vítima: RAYKA SAMILLA ALMEIDA 
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): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, 
brasileiro, conviventeem união estável, servente de pedreiro, nascido aos 22/09/1990, natural de Araguaína/TO, filho de Edilma 
Alves dos Santos, 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 SAMUEL ALVES DOS SANTOS... condenado, em primeira instância, a 2 (dois) meses e 20 (vinte) 
dias de detenção e a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, devendo o cumprimento da pena iniciar-se no regime 
aberto, mesmo se tratando de reincidente..." 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2814/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 01 de dezembro de 2022 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATING e  
PARANÃ  no período compreendido entre os dias 02 a 09  de DEZEMBRO  de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº 30, de 20 de outubro de 2022, que disciplina o Plantão Judiciário nas unidades de 
primeiro e segundo graus de jurisdição e nas unidades de apoio doTribunal de Justiça do Estado do Tocantins e revoga a 
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017. 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA e PARANÃ. 
CONSIDERANDO a Portaria n° 2527/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 20 de outubro de 2022. 
RESOLVE 
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Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 02/12/2022 a 09/12/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de  Dianópolis, Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado  
Diretor do Foro 

Portaria Nº 2814/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 01 de dezembro de 2022 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA e PARANÃ 

12H DO DIA 02/12/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 09/12/2022 

JUIZ - COMARCA ARRAIAS SERVIDORES/TELEFONE 

DR. EDUARDO BARBOSA FERNANDES 
ASSESSORA: KEROLEYNE DA SILVA SOUSA - MAT. 359426. 
ESCRIVÃO JUDICIAL: MARCIO LUIS SILVA KAWANO - MAT. 352047 
TELEFONE: (62) 99641-9052 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
RENATA MICHELLE MARRA NUNES - MAT. 134658 -( COMARCA PARANÃ) 
TELEFONE: (63)984419545 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 
TELEFONE: (63) 99202-1360 

 

 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara 

Editais 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo no autos 
do Processo: 0003061-93.2019.8.27.2710, foi declarada a TUTELA de DEIVIDY ALMEIDA DA SILVA e FRANCISCO DIOGO 
ALMEIDA DA SILVA, incapazes de regerem sua própria vida, sendo-lhe nomeado TUTORA   a Senhora DÁVILA ALMEIDA DA 
SILVA,   a TUTELA é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com 
intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 25 dias 
do mês de julho de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
AUTORA: MARIA GONÇALVES DA SILVA 
RÉU: BANCO BRADESCO S.A 
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O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza  a  INTIMAÇÃO do espólio da parte autora, de quem for sucessor ou de seus herdeiros, 
atualmente em local incerto e não sabido, para que, no prazo acima, manifestem interesse na sucessão processual e promovam 
a respectiva habilitação, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 313, § 2º, II).” DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao 23 de novembro do ano de 2022. Eu, Franklin Johnathan Costa 
Araújo, Técnico Judiciário, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 7009785 
EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. ?MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio CITAR: CHARLES VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, 
vaqueiro, nascido em 08/10/1974, portador da CI de RG nº 281.592, 2° via, expedida pela SSP/TO, inscrito no CPF nº 
072.813.221-43, filho de Gervásio Vieira dos Santos e Ana Rodrigues dos Santos, endereço incerto e não sabido, para, 
querendo, apresentar contestação no prazo de até 20 dias, da Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, processo 
n.° 0000089-36.2022.8.27.2714, em que figura como requerente: LUCIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, cuja parte a seguir 
transcrevo: "... Caso não seja encontrada ou o endereço seja o mesmo anterior, CITE-SE por edital para, querendo, apresentar 
contestação no prazo de até 20 dias. Caso não o faça, será nomeado curador especial. Nesse caso, NOMEIO a DPE como 
curadora especial do Requerido. Expeça - se o necessário. Cumpra - se." Colméia-TO, (12/09/2022). Dr. MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia - TO. Aos ?29/11/2022.  Dr. ?MARCELO 
ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de direito. Eu _______, CARLOS CALEBE DA SILVA? LEMOS, 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, 29/11/2022. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL Nº 7006758 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(PRIMEIRO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS) 
O Dr.  MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00003604520228272714, 
Ação de Interdição/Curatela no qual foi decretada a interdição de: LUCIENE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, maior incapaz, 
nascida em 06 de dezembro de 1976, portadora da CI de RG de nº 368.838, 2ª via, SSP/TO, inscrita no CPF nº 717.665.521-96, 
filha de Raimundo Pereira da Silva e Domingas Pereira Silva, residente e domiciliada na Chácara Boa Sorte, Projeto de 
Assentamento Vera Cruz, Zona Rural, Colmeia, CEP 77.725-000, Tocantins, Portadora de comprometimento severo das 
atividades cognitivas, as limitações físicas e mentais são irreversíveis; 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, o Srª: DOMINGAS PEREIRA SILVA, brasileira, casada, aposentada, nascida em 05 de maio de 1956, 
portadora do CI de RG de nº 1.228.405, SSP/TO, inscrita no CPF nº 556.221.861-53, filha de Maximiano Araujo Silva e Maria 
Pereira Silva, residente e domiciliada na Chácara Boa Sorte, Projeto de Assentamento Vera Cruz, Zona Rural, Colmeia, CEP 
77.725-000, Tocantins. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 
00003604520228272714, no evento 31, como segue transcrita a parte final: “...Com essas considerações, JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial, e portanto, decreto a interdição da requerida LUCIENE PEREIRA DA SILVA 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. DOMINGAS PEREIRA SILVA, 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 recebidos 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, 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. 
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DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, 
que por este Juízo e Escrivania Cível, tramita o Processo nº 0000168-43.2021.8.27.2716 de Interdição/Curatela, tendo como 
Requerentes JURACY CARDOSO DE ALMEIDA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG n° 1.560.917 SSP/TO, e inscrita 
no CPF n° 377.569.581, residente e domiciliada na Rua Major Nepomuceno, n°35, Centro, Dianópolis-TO, CEP: 77.300-000, e 
LUZIMARIA CARDOSO ALMEIDA TOLINTINO, brasileira, casada, aposentada, RG 966.624 SSP/TO, CPF 439.479.991-00, 
residente e domiciliada na Rua João Pinto Póvoa, n° 268, Centro, Dianópolis/TO, com referência à interdição de ANA DOS 
SANTOS RIBEIRO, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 621.192, e inscrita no CPF n° 625.763.721-04, residente e 
domiciliada na Rua João Pinto Póvoa, n° 268, Setor Bela Vista, CEP: 77300-000, Dianópolis-TO; e nos termos da Sentença 
proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada de 29/06/2022, foi decretada a interdição de ANA DOS SANTOS RIBEIRO, 
e nomeada como curadora, LUZIMARIA CARDOSO ALMEIDA TOLINTINO, brasileira, casada, aposentada, RG 966.624 
SSP/TO, CPF 439.479.991-00, residente e domiciliada na Rua João Pinto Póvoa, n° 268, Centro, Dianópolis/TO. Para efeitos de 
direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2022. Eu, MAICON DENER 
FERNANDES, Servidor de Secretaria, o digitei e conferi. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Exmº Sr. Dr. JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de ICMS/Importação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 
Impostos, DIREITO TRIBUTÁRIO, registrada sob o n. 0001308-71.2019.8.27.2720, na qual figura como requerente  ESTADO 
DO TOCANTINS e Requerido S C LIMA ME CNPJ nº 03.249.316/0001-00, vem por meio deste, CITAR o demandado para no 
prazo deste, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 
execução, bem como possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda 
a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que 
pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo 
considerado revel será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Goiatins TO, aos 10 (dez) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Certifico e dou fé que, afixei 
uma via do presente Edital no placar do Fórum local, às 14:04:12, na data de 11/02/2022. Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, 
Técnico Judiciário, Mat. n 358142. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 7044977 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.  
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00145257320228272722, chave n.º 
282480209722, Ação de Usucapião que move GRACIENE MARCIANO DORNELLES ROCHA, em face de URBANIZADORA E 
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BOA VISTA LTDA. Atribuíram à causa o. E, em cumprimento ao art. 259, I do CPC, expediu-
se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da propositura da ação e, querendo, 
ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi-
TO, 02 de dezembro de 2022. João Carlos Resplandes Mota, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de 
Direito. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0016086-40.2019.8.27.2722 
Acusado: JOSE VITORINO DE SOUSA 
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FINALIDADE: 
INTIMAÇÃO do Réu JOSE VITORINO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 18/07/1975, filho de Amélia Maria da 
Conceição e Pedro Vitorino de Sousa, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da 
sentença proferida nos autos em epígrafe. 
RESUMO DO DISPOSITIVO: 
"Ante o exposto ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, via de consequência, condeno o 
acusado JOSE VITORINO DE SOUSA como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.". "...Destarte, resta 
o Acusado condenado à pena definitiva 1 (um) ano de DETENÇÃO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos artigos 68, 49 e 60 todos do 
CP.....substituo a pena privativa de liberdade por UMA pena restritiva de direito (art. 44, do Código Penal), qual 
seja: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a ser realizada na forma do art. 46, do Código Penal" 
REGIME INICIAL-aberto 
Gurupi/TO, aos 06/10/2022. Eu, GERSON FERNANDES AZEVEDO, Estagiária, lavrei o presente e o inseri. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0007440-70.2021.8.27.2722     
Denunciado: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 
Vítima: J.F.S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Nena”, brasileiro, 
solteiro, alinhador de carro, nascido em 01.01.1976, natural de Gurupi-TO, filho de Iracema Nunes Pontes e de Edinon Ferreira 
dos Santos, CPF 908.044.061-20, para intimar via edital a Vítima J.F.S., que se encontra em local incerto e não sabido, 
intimada da sentença abaixo transcrita: DECIDO.  Do Mérito  No presente caso, vislumbro que não restou comprovada a 
materialidade delitiva. Apesar de a vítima, na fase de inquérito, ter narrado os fatos contidos na denúncia, nota-se que esta se 
negou a comparecer na audiência de instrução, restando impossibilitada, assim, a ratificação de seu depoimento, embora 
tenham sido empreendidos esforços para a sua participação. Assim, nos crimes envolvendo violência doméstica, em especial os 
crimes sexuais, dependem de forma especial da palavra da vítima para a comprovação e caracterização do delito. Isso porque, 
tais crimes são cometidos, na grande maioria das vezes, sem testemunhas que possam suprir o depoimento da ofendida. 
Outrossim, os pais da vítima, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram que a ofendida não relatou o caso para eles, sendo que 
teriam ficado sabendo do ocorrido pelo próprio acusado, entretanto, este negou os fatos imputados na denúncia, senão vejamos. 
Depoimento da informante Raimunda Nonata dos Santos Bertoldo: “Que é mãe da ofendida. Que a vítima falou para ela que o 
acusado teria ido até a sua casa. Que não chegou a ver os fatos. Que a vítima não chegou a falar que o acusado teria praticado 
algum ato libidinoso contra ela. Que o réu teria dito para o pai da vítima que teria mantido relação com a ofendida”. Depoimento 
do informante Edimar Ferreira dos Santos Bertoldo: “Que é irmão do acusado e pai da vítima. Que o réu teria contado para ele 
que teria levado a vítima para o motel. Que o acusado disse que não teria feito nada com a vítima. Que teria “apenas” passado a 
mão nela. Que não tem contato com a vítima. Que ele mesmo que fez a denúncia. Que a vítima não quis conversar com ele”. 
Interrogatório do réu Antônio Ferreira dos Santos: “Que jamais tocou na vítima. Que nada que seu irmão falou é verdade. Que irá 
ficar em silêncio”.  Logo, apesar de existirem indícios nos autos dando conta dos fatos imputados na denúncia, a prova judicial 
colhida sob o crivo do contraditório é insuficiente para sustentar a condenação. O art. 155 do Código de Processo 
Penal estabelece que: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas 
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Com efeito, como o inquérito policial é procedimento meramente informativo, 
que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa, afigura-se, 
portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não produzida ao longo da instrução criminal qualquer outra prova hábil 
para fundamentá-lo. É certo que nada impede que uma condenação se dê com base nos elementos colhidos durante o inquérito 
policial, mas, para tanto, eles devem ser confirmados em juízo, ou, ao menos, estar em harmonia com as provas coletadas sob o 
crivo do contraditório e da ampla defesa. O que não pode ocorrer é a condenação subsidiada unicamente nas provas colhidas na 
fase inquisitiva. Sendo assim, não havendo elementos probatórios seguros para sustentar a condenação, fazendo restar à 
dúvida, deverá ser o réu absolvido, já que em caso de dúvida sobre a configuração do delito vigora o princípio da presunção de 
inocência, acompanhado pelo consagrado brocardo do "in dubio pro reo". Isto posto, rejeito o pedido contido na denúncia 
e ABSOLVO o acusado ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS pela prática dos delitos capitulados nos artigos 217-A c/c 226, II 
c.c artigo 71, todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no 
artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. 
Por edital, se necessário; Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por seus proprietários, proceda ao seu 
descarte ou destruição após o trânsito em julgado Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data 
certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
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Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e 
lavrei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0015277-45.2022.8.27.2722   
Denunciado: SANDRO JOSÉ CÉLIO 
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 em desfavor de SANDRO JOSÉ CÉLIO, CPF 919.180.222-91, foragido, 
brasileiro, nascido aos 26/08/1985, natural de São Paulo/SP, filho de José Célio e Neusa Aparecida Sanches, inscrito sob 
o RG. de nº 532996 PC/PA, atualmente em local incerto e não sabido, incurso no artigo 121, §§2º e 4º, II (fútil), e IV (recurso 
que dificultou a defesa do ofendido) do CP, sob as diretrizes da Lei n° 8.072/90 (crime hediondo), requerendo seja recebida e 
autuada esta para a instauração do devido processo penal constitucional, com observância do procedimento definido na Lei n. 
11.340/06 (Lei Maria da Penha, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-
se, neste aspecto, o procedimento previsto nos artigos 406 a 497 do, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; 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, sexta-feira, 2 de 
dezembro de 2022. Eu Diane Goretti Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003280-65.2022.8.27.2722     
Denunciado: LUCAS CABRAL DE ABREU 
Vítima: D.S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de JOSÉ AILTON RODRIGUES, brasileiro, natural de Porangatu-
GO, nascido em 09.02.1968, filho de Idalina da Silva Rodrigues, CPF 451.528.531-91, para intimar via edital a Vítima D.S., que 
se encontra em local incerto e não sabido, intimada da sentença abaixo transcrita: DECIDO. O pedido inicial merece 
guarida. A  materialidade   delitiva  pode ser comprovada pelo Inquérito Policial n° 15756/2021, B.O n° 00088465/2021 e 
algumas diligências. A autoria também foi comprovada diante das declarações colhidas. A vítima em juízo afirma que: “as 
informações são verdadeiras. Que percebeu o furto quando foi comprar uma moto. Que viu as imagens demonstrando que o 
acusado seria o autor dos furtos. Que era conta poupança em seu nome, e não era conta conjunta. Que conviveu com Lucas 
durante 7 anos. Que durante o relacionamento o acusado tinha acesso ao seu cartão, pois moravam juntos. Que após o término 
não procurou o acusado para pedir ajuda a ele. Que ainda trocou as fechaduras das portas de sua casa porque o acusado tinha 
as chaves de casa. Que quando sentiu a perda do dinheiro, mandou mensagem para Lucas, pois não tinha nenhuma porta 
arrombada, e após ele negar, o vizinho disse ter visualizado o acusado entrando lá dentro.Que no início não estava desconfiada 
dele. Que a primeira vez que houve o furto foi dentro de sua casa, e depois houveram os saques. Que a priori não deu falta do 
cartão pois não utilizava com frequência”. O acusado Lucas Cabral de Abreu em seu interrogatório relatou que: “não tinha conta 
corrente conjunta com a vítima. Que não pegou dinheiro da vítima sem seu consentimento, nem fez saques utilizando seu cartão. 
Que levava o filho dela à escola. Que após o término ela pediu para voltarem, mas isso não aconteceu”. Pois bem. A Defesa 
requereu em suas alegações finais o reconhecimento da escusa absolutória do artigo181, I do Código Penal, o que não merece 
prosperar, tendo em vista que há comprovação nos autos de que no momento dos fatos o casal não morava mais juntos, 
tampouco conviviam em união estável. Sendo assim, o acusado não está resguardado pela isenção de pena prevista no artigo 
supracitado, pois em respeito ao artigo 182, I do CP, houve representação da vítima, que no momento dos fatos estava separada 
de fato de Lucas, tipificando então os crimes de furto qualificado. Saliento, por oportuno, que nos delitos praticados em ambiente 
doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui 
especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos (AgRg nos EDcl no 
AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 
04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 
11/05/2018). No caso em tela, verifico que não há contradições nas declarações da vítima capazes de desprestigiá-las, pois ela 
ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando a ocorrência dos delitos imputados ao acusado. Desse 
modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e materialidade dos delitos para alicerçar o decreto 
condenatório do acusado, de modo que não merece prosperar a tese absolutória levantada pela defesa em sede de memoriais. 
Da continuidade delitiva – Furto qualificado  O instituto do crime continuado é uma ficção jurídica que exigindo o 
cumprimento de requisitos objetivos (mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) 
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equiparam a realização de vários crimes a um só. Pois bem, no tocante ao 1° fato narrado na denúncia, em que pese se tratar de 
crimes da mesma espécie, ficou demonstrado nos autos que a maneira de execução fora completamente distinta daquelas 
praticadas no 2° fato. Assim, pelas razões acima não poderá adentrar ao instrumento de continuidade delitiva. Outrossim, em 
relação aos demais fatos narrados na denúncia, verifico que o réu os praticou em continuidade delitiva, ou seja, em condições de 
tempo, local e maneira de execução semelhantes. Logo, os subseqüentes serão havidos como continuação do primeiro, 
aplicando o disposto no artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena em 1/2 (metade) em caso de condenação, entendido 
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo este entendimento do STJ (STJ-AgRg no REsp: 
1916698 RJ 2021/0012661-9). O delito ocorreu na forma qualificada, pois, diante dos fatos apresentados e o depoimento da 
vítima, a consumação do furto ocorreu haja vista o abuso de confiança, em virtude de o acusado ter usado a chave da residência 
da vítima que ainda estava com ele. Por todo o exposto, sem delongas, comprovadas a   autoria   e   materialidade dos delitos, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR o acusado  LUCAS CABRAL DE ABREU nas penas do artigo 
155, §4°, II do CP e artigo 155 §4º, II c.c artigo 71, II, do Código Penal (por 06 vezes), sob o auspício da Lei 11340/06. Passo à 
análise e individualização da pena: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se 
encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem 
registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são 
normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. 
Deste modo, utilizando da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena previsto para os 
respectivos tipos penais, fixo a pena-base em: 2  anos de reclusão e 10 (dez) dias multa em relação ao crime de furto 
qualificado (1° fato); 2 anos de reclusão e 10 (dez) dias multa em relação aos crimes de furto qualificado (2° fato). 
Ausentes circunstâncias atenuantes. Presentes as circunstâncias agravantes em relação aos dois delitos, com fundamento no 
art. 61, II, f’” do CP, fixando as penas intermediárias em: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa 
em relação ao crime de furto qualificado (1° fato);  2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa em 
relação aos crimes de furto qualificado (2° fato). Ausente causa de diminuição de pena em relação aos dois delitos. Em 
relação ao furto do 1° fato, estão ausentes as causas de aumento da pena, motivo pelo qual mantenho a pena fixada 
anteriormente. Presente a causa de aumento de pena continuidade delitiva no furto do 2°, aumento a pena em 1/2, fixando a 
pena em definitivo em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Fixo a pena em definitivo em 05 (cinco) 
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do 
Código Penal, fixo ao acusado o regime semi-aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a 
substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), tendo 
em vista a ausência dos requisitos legais. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do 
acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para 
reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à 
serventia:1.      Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; 2.      Intime-se 
o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; 3.      Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a 
sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações 
de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; 4.      Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; P.R.I. Gurupi-TO, data 
certificada pelo sistema eletrônico. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, 
que digitei e lavrei o presente. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 50004564620128272739, proposta por, SELSO JOSE ALEXANDRE, CPF 29778034915 e ANA 
ADELAIDE ALEXANDRE, brasileira, CPF. nº 69460280900, em face de MARCELO MARINHO COSTA, inscrito no CPF nº 
35476605134, atualmente em local incerto e não sabido e, uma vez que o confrontante PIERE SILVESTRE OLIVEIRA, brasileiro, 
inscrito no CPF n° 476.267.048-00, propriétario do Lote 08, gleba 2, Loteamento Alcovíades, Município de Lizarda/TO, e sua 
CÔNJUGE/COMPANHEIRA,  encontram-se em local incerto e não sabido, ficam CITADOS POR EDITAL dos termos da presente 
ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) 
 nova expedição de precatória com gratuidade para o endereço abaixo para última tentativo de citação de PIERI E CÔNJUGE. 
Não encontrado expedir novo edital indicando a conjuge. (...)”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza 
de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e 
publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 24 de novembro 
de 2022. Eu,Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
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PALMAS 
3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0033809-46.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO, ROMULO BUENO MARINHO BILAC, RODRIGO ASSUMPÇÃO VARGAS, 
NEYZIMAR CABRAL DE LIMA, MARCO ANTONIO DE SOUSA, KELITON DE SOUSA BARBOSA, INEIJAIM JOSÉ BRITO 
SIQUEIRA, GILMAR BRAZ DA ROCHA, GABRIELA ALMEIDA CARVALHO, DAYANA KIRILIUK CARLESSE ALVES, DILMA 
CALDEIRA DE MOURA, DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO, CLAUDINEI APARECIDO QUARESEMIN, BENEDITO 
DILSON DOS SANTOS GOMES e MAURO CARLESSE 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) NEYZIMAR CABRAL DE LIMA, brasileiro, ex-secretário de 
Administração, R.G. nº 3236549 - 2ª via SSP/GO, CPF nº 588.497.001-30, residente na Quadra 208 Sul, Alameda 15, Lote 04, 
Casa 03, Condomínio Safira, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-574, Palmas-TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos 
autos da AÇÃO PENAL nº 00338094620228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "...1. UMA BREVÍSSIMA 
CONTEXTUALIZAÇÃO A presente denúncia refere-se a uma parte dos crimes contra a administração pública, especialmente 
múltiplos e reiterados ilícitos penais de corrupção e lavagem de dinheiro, perpetrados pelo então governador do Estado Mauro 
Carlesse, e seu sobrinho e braço-direito Claudinei Quaresemin, em concurso de agentes com seus subordinados dentro da 
organização criminosa que foi constituída no seio do Governo do Estado do Tocantins composta por servidores públicos e 
particulares. Tais crimes referem-se especialmente a vantagens indevidas – propinas – solicitadas e recebidas de hospitais e 
empresas de saúde do Tocantins que tinham convênio com Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Tocantins – 
PLANSAÚDE. Em razão do enorme rosário de fatos criminosos, a presente peça versará somente em relação aos crimes de 
organização criminosa na parte relacionada com o PLANSAÚDE; corrupção passiva e ativa majoradas relacionados ao Hospital 
de Urgência de Palmas (conhecido com Hospital Osvaldo Cruz), ao Hospital Santa Thereza e UTI Santa Thereza e à Unimed 
Centro-Oeste e Tocantins; e parte dos crimes de lavagem de dinheiro. Os crimes em questão foram revelados nas investigações 
da Polícia Federal, realizadas notadamente no bojo dos INQs. Nº 1303/DF e 1445/DF, bem como nos autos vinculados a tais 
inquéritos, dentre eles as colaborações premiadas de sócios do Hospital de Urgência de Palmas já homologadas pelo E. STJ 
(autos 00149282120228272729) e inúmeras provas autônomas produzidas pela Polícia Federal em buscas e apreensões, 
análises de conteúdo de equipamentos eletrônicos dos denunciados, análise de dados bancários de contas dos denunciados e 
de contas de empresas e pessoas físicas utilizadas pelos denunciados, informações do COAF, e provas compartilhadas 
referentes a investigações da Polícia Federal realizadas no inquérito da Operação Assombro, tudo em investigações que 
tramitaram no Superior Tribunal de Justiça com manifestações do Ministério Público Federal e deram origem as chamadas 
Operações Éris e Hygea, culminando com o afastamento do exercício da função do próprio então governador e de outros 
integrantes do grupo. Como já consta de uma primeira denúncia oferecida pelo MPF perante do E. STJ (que tramita atualmente 
nos autos 00179750320228272729 em 1º Grau), assim que os crimes contra a Administração Pública e outros que estavam 
sendo perpetrados pela organização criminosa começaram a ser investigados pela Polícia Civil do Estado do Tocantins, os ora 
denunciados MAURO CARLESSE e CLAUDINEI QUARESEMIN, juntamente com outros denunciados naquele feito, perpetraram 
inúmeros atos de obstrução das investigações de crimes da organização criminosa, obstaculizando várias apurações dentre elas 
o inquérito 0017459-80.2022.8272729 em cuja portaria de instauração constou, expressamente, o nome de CLAUDINEI 
QUARESEMIN, agindo por via do “braço” da ORCRIM instalado na Secretaria de Segurança Pública. Tais fatos são objeto da 
ação penal relacionada a chamada Operação Éris e evidenciam que o então governador MAURO CARLESSE e CLAUDINEI 
QUARESEMIN utilizaram, amiúde, seus cargos para que impedir que os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e correlatos 
que os mesmos perpetravam fossem descobertos e investigados pelas autoridades. A presente denúncia, de outro lado, versa 
sobre a denominada Operação Hygea, ou seja, sobre a organização criminosa (englobando o núcleo de comando e parte dos 
integrantes do ramo relacionado ao PLANSAÚDE, excluídos outros ramos do grupo); parte dos crimes de corrupção perpetrados; 
e alguns dos crimes de lavagem de dinheiro cometidos...Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS oferece a presente DENÚNCIA, imputando aos seguintes acusados:...NEYZIMAR CABRAL DE LIMA a prática dos 
crimes previstos art. 2º, caput, com a causa de aumento do § 4º, II, Lei 12.850/2013 (constituição e integração de organização 
criminosa majorada); art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada), art. 29, caput, do CP, 07 vezes, art. 1º, caput 
e § 2º, I, (lavagem de dinheiro) c/c art. 29, caput, do CP, por 07 vezes, na forma do art. 69 do Código Penal;...Assim, requer o 
recebimento da denúncia, determinando-se a citação dos denunciados e instrução do processo penal, com a oitiva das 
testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se o feito até final CONDENAÇÃO." DESPACHO: "...2. Esgotaram-se as tentativas de 
localização do acusado NEYZIMAR CABRAL DE LIMA, por isso determino que seja citado por meio de edital com prazo de 
quinze (15) dias. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio 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 
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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 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, 01/12/2022. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0011731-29.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: NEUMAR SUELY DE CARVALHO SANTOS 
ADVOGADO: LEONARDO OLIVEIRA COELHO (DPE) 
RÉU: MARIA DO CARMO FERNANDES RODRIGUES E OUTRO 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação Nº 00117312920208272729 em que NEUMAR SUELY 
DE CARVALHO SANTOS move em face de  MARIA DO CARMO FERNANDES RODRIGUES, portadora do RG nº 1.110.877 
SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 041.684.311-50, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital 
fica a mesma CITADA dos termos da presente ação para, querendo, oferecer resposta à presente Ação  no prazo de 15 (quinze) 
dias, tendo início no dia seguinte da audiência de conciliação, caso não haja autocomposição ou na hipótese do não 
comparecimento de qualquer das partes (artigo 335, I do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de 
Secretaria, que digitei.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 1º 
Publicação 
CURATELA Nº 0001733-66.2022.8.27.2729/TO 
AUTOR: MARIA JOSE DE SOUSA 
RÉU: WILSOMAR DE SOUZA DIAS 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de WILSOMAR DE SOUZA DIAS, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
SENTENÇA...POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de WILSOMAR DE SOUZA DIAS, nomeando-
lhe curadora a Sra. MARIA JOSE DE SOUSA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para atos negociais e de 
gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts. 
29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, SERVINDO ESTA 
DE MANDADO. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo a interditada, a curadora 
deverá informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. 
Publique-se observando o disposto no § 3° do artigo 755 do CPC .Homologo a renuncia do prazo recursal. Defiro os benefícios 
da justiça gratuita, previstos no art. 98 do Código de Processo Civil. O termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes. Link 
para acesso ao vídeo da audiência: URL de acesso à extranet: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/9668c53719474a3daa10fc66915cff04. Nada mais havendo a Juíza de Direito declarou encerrado o 
ato, determinando que se lavrasse esse termo. Certifico e dou fé que as partes acima informadas estão presentes na audiência 
de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos realizado por videoconferência, conforme 
autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020.  Nada mais havendo. Eu, 
Fernanda Luiza Volpi Marques, Assessora Jurídica, lavrei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA , Servidora do Judiciário, que digitei e 
conferi. Palmas/TO, 30/11/2022.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 1° 
Publicação 
CURATELA Nº 0000099-35.2022.8.27.2729/TO 
AUTOR: SYLVIO KELSEN COELHO 
AUTOR: JUVENAL KLAYBER COELHO 
RÉU: MARIA GENESI DE CASTRO COELHO 
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A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de MARIA GENESI DE CASTRO COELHO, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
SENTENÇA... POSTO ISTO, JULGO procedente o pedido e SUBSTITUO a curatela para nomear o Sr. SYLVIO KELSEN 
COELHO curador da interditada MARIA GENESI DE CASTRO COELHO, para representá-la em atos negociais e administração 
do patrimônio. AVERBE-SE A PRESENTE SENTENÇA, NO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO 
REGISTRO DA INTERDIÇÃO, SERVINDO ESTA DE MANDADO. CERTIFICADA A AVERBAÇÃO, PRESTE-SE 
COMPROMISSO, EM CINCO DIAS, EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O (A) 
INTERDITADO (A), O (A) CURADOR (A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE 
CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. Os PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO (A) 
INTERDITADO (A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O NOME DO (A) 
INTERDITADO (A) E DO (A) CURADOR (A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART. 755 
CPC). Custas pelos Requerentes. Deixo de fixar os honorários sucumbenciais, por não haver lide. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-
SE.  CUMPRA-SE. Intime-se o Ministério Público. Transitada em julgado, procedam as baixas necessárias. Palmas, data 
certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do 
Fórum local. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA , Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 
30/11/2022.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 1° 
Publicação 
CURATELA Nº 0043863-08.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: ERLANE PEREGRINI SILVA CAMPOS ALMEIDA 
RÉU: RENATO DE ALMEIDA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de RENATO DE ALMEIDA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
SENTENÇA...POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de RENATO DE ALMEIDA, nomeando-lhe 
curadora a Sra. ERLANE PEREGRINI DA SILVA CAMPOS ALMEIDA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para 
atos negociais e de gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, 
§3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois 
dias, SERVINDO ESTA DE MANDADO. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo o 
interditado, o (a) curador (a) deverá informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a 
alienação dos bens do (a) interditado (a). Homologo a renuncia do prazo recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita, 
previstos no art. 98 do Código de Processo Civil. O termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes. Link para acesso ao 
vídeo da audiência: URL de acesso à extranet: https://vc.tjto.jus.br/file/share/05f1dfa8d3324f0ea7251292728c9938. Nada mais 
havendo a Juíza de Direito declarou encerrado o ato, determinando que se lavrasse esse termo. Certifico e dou fé que as partes 
acima informadas estão presentes na audiência de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de 
atos realizado por videoconferência, conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de 
abril de 2020.  Nada mais havendo. Eu, Samantha F Lino Gonçalves, Assessora Jurídica, lavrei. Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, AMANDA DA SILVA 
ARRUDA , Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 30/11/2022. Documento eletrônico assinado por HELVIA 
TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 2° 
Publicação 
CURATELA Nº 0019531-45.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: MARCOS PAULO FERNANDES DA CONCEICAO 
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MAIOR DE IDADE)) 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de PROCESSO SEM PARTE RE, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
SENTENÇA...POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de NOEME FERNANDES DA CONCEIÇÃO 
BRANDÃO nomeando-lhe curador o Sr. MARCOS PAULO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, com fulcro nos arts. 1767, inciso I 
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do Código Civil. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio 
da interditada (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da 
LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Oficie-
se o Cartório de Registro Civil do domicílio da interditada para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no 
Registro Civil da interditada. Falecendo a interditada, o curador deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes 
da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. Custas pelo requerente. Fica dispensada, face à concessão dos 
benefícios da Justiça Gratuita. Não havendo lide, deixo de fixar os honorários sucumbenciais. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-
SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. Transitada em julgado, proceda as baixas necessárias. Palmas, data 
certificada pela sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito ". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do 
Fórum local. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA , Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 
30/11/2022.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000570-23.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: FLORIANO GALVAO DE SOUSA 
ADVOGADO: JOSE VERISSIMO BRAGA MARTINS DA PAIXAO   TO07933A  
RÉU: BANCO CIFRA S.A. 
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA   MG109730 E OUTROS 
Fica o ESPÓLIO, ou quem for o SUCESSOR ou ainda os HERDEIROS de de cujus FLORIANO GALVÃO DE SOUSA, 
brasileiro(a), CASADA, aposentado(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o n° 188.761.881-34 e RG de n° 1527234 SSP-TO, 
INTIMADOS do DESPACHO/DECISÃO prolatado no evento 49, a seguir transcrito: " Em que pese o causídico tenha se 
manifestado no evento 43 pugnando pela extinção do processo entendo que referida manifestação encontra-se equivocada uma 
vez que trata-se de ação de anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indebito com pedido de indenização por danos 
morais, ou seja, passível de transmissibilidade aos herdeiros/espólio. Assim, tendo em vista a informação do falecimento da parte 
requerente, suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, §1º do CPC, para que seja realizada a substituição processual, no 
prazo de 30 (trinta) dias. Seguindo os comandos do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, intime-se o espólio, ou quem for o sucessor 
da de cujus, ou ainda os herdeiros desta, via Diário de Justiça Eletrônico, e na pessoa do causídico constituído pelo autor, para 
que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
extinção do processo sem resolução de mérito. Sem prejuízo da determinação acima, diligencie a Secretaria junto ao sistema 
CREDLINK a fim de se constatar formalmente o óbito do autor. Intime-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo 
sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, 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 6913373v2 e do código CRC 78170226. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ARIOSTENIS 
GUIMARÃES VIEIRA Data e Hora: 20/11/2022, às 23:35:30 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 2816, de 01 de dezembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no Processo SEI nº 22.0.000040893-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna para, sem prejuízo de 
suas funções, responder pelas Comarcas de Araguaçu e Alvorada, no período de 10 a 25 de janeiro de 2023. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 2817, de 02 de dezembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Constituição da República prescreve, nos termos do art. 93, XII, que a prestação jurisdicional será 
ininterrupta, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, com juízes em plantão permanente; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 49, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário de expediente forense, bem como 
atendimento ao público externo, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 30, de 21 de outubro de 2022, que disciplina o regime de Plantão Judiciário nas unidades de 
primeiro e segundo graus de jurisdição e nas unidades de apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e revoga a 
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017 e estabelece que o Plantão Administrativo será regulamentado pela Presidência do 
Tribunal de Justiça, por meio de Instrução Normativa; 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa n.º 6, de 8 de novembro de 2022, que disciplina e regulamenta o Plantão Administrativo 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; e 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000040949-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Plantão Administrativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins será realizado pelas unidades de apoio, 
nos termos da Resolução n.º 30, de 21 de outubro de 2022 e da Instrução Normativa n.º 6, de 8 de novembro de 2022, com a 
finalidade exclusiva de atender às demandas revestidas de urgência, no período das 18h do dia 02 de dezembro às 11h59 do dia 
09 de dezembro de 2022. 
Art. 2º Designar o juiz auxiliar da Presidência Océlio Nobre da Silva para presidir o Plantão Administrativo no período 
mencionado no art. 1º desta Portaria, com a seguinte composição: 
I – Andréia Braga Costa, Assessora Jurídica da Presidência do Tribunal de Justiça; 
II – Cristiane Bertini Liria, servidora da Diretoria de Tecnologia da Informação 
III – Wylker Sousa Cruz, servidor da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
IV – Marilia Carneiro Brito, servidora da Diretoria Judiciária; 
V – Rogério José Canalli, Diretor de Infraestrutura e Obras; 
VI – Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, servidor da Diretoria Administrativa; 
VII – Suelen Christiane Milhomem da Silva Borges, servidora do GGEM; 
Art. 3º Fica estabelecido como telefone para contato do plantão administrativo o nº 63 98145-1255. 
Art. 4º O plantão far-se-á de forma remota e, sendo necessária eventual diligência, o deslocamento da equipe plantonista será 
autorizado pelo coordenador do plantão administrativo. 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo juiz auxiliar Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Instruções normativas 
 
Instrução Normativa Nº 8, de 1º de dezembro de 2022 
Altera a Instrução Normativa nº 8, de 4 de setembro de 2019, que dispõe sobre a substituição automática dos magistrados nos 
juízos de primeiro grau, nas hipóteses de impedimento, suspeição, vacância, férias, licenças, afastamentos e ausência eventual. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o teor das Resoluções nº 53 de 01 de agosto de 2019 e nº 99, de 21 de novembro de 2019, as quais dispõem 
sobre a desinstalação das Comarcas de Tocantínia e Axixá do Tocantins, respectivamente e distritos judiciários e suas 
anexações à Comarca de Miracema do Tocantins e Itaguatins; 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor otimizar o procedimento de substituição automática na ordem de substituição nas 
comarcas de 3ª, 2ª e 1ª entrâncias; 
CONSIDERANDO que a matéria em questão já foi disciplinada pela Instrução Normativa n° 8, de 4 de setembro de 2019; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n° 21.0.000007772-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Os Anexos I e III da Instrução Normativa nº 8, de 4 de setembro de 2019, passam a vigorar com as alterações 
determinadas pelos Anexos I e II desta Instrução Normativa. 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
  

ANEXO I 
  

"ANEXO I 
(Instrução Normativa nº 8, de 4 de setembro de 2019) 

COMARCAS DE 3ª ENTRÂNCIA 
(Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto nacional) 
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DIVISÃO DE JUÍZOS E CLASSIFICAÇÃO EM GRUPOS 
(art. 3º desta Instrução Normativa) 

COMARCA DE PALMAS 

GRUPO I 

CONSELHOS DA JUSTIÇA MILITAR 

1ª VARA CRIMINAL 

2ª VARA CRIMINAL 

3ª VARA CRIMINAL 

4ª VARA CRIMINAL 

VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

GRUPO II 

1º JUIZADO ESPECIAL 

2º JUIZADO ESPECIAL 

3º JUIZADO ESPECIAL 

4º JUIZADO ESPECIAL 

5º JUIZADO ESPECIAL 

GRUPO III 

JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

VARA DE PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS 

GRUPO IV 

1ª VARA CÍVEL 

2ª VARA CÍVEL 

3ª VARA CÍVEL 

4ª VARA CÍVEL 

5ª VARA CÍVEL 

6ª VARA CÍVEL 

7ª VARA CÍVEL 

GRUPO V 

1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 

2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 

VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

...................................................................................................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………."(NR) 
  

ANEXO II 
  

"ANEXO III 
(Instrução Normativa nº 8, de 2 de setembro de 2019) 

  
ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO NAS COMARCAS DE 3ª, 2ª E 1ª ENTRÂNCIAS 

(art. 5º desta Instrução Normativa) 

COMARCAS DE 3ª ENTRÂNCIA 
Alterado pela Instrução Normativa 3, de 14 de abril de 2021 

Comarca substituída 1ª comarca substituta 2ª comarca substituta 

Araguaína Filadélfia Wanderlândia 

Araguatins Augustinópolis Itaguatins 
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Arraias Taguatinga Dianópolis 

Colinas do Tocantins Arapoema Guaraí 

Cristalândia Paraíso do Tocantins Palmas 

Dianópolis Natividade Taguatinga 

Guaraí Colméia Pedro Afonso 

Gurupi Formoso do Araguaia Peixe 

Miracema do Tocantins Miranorte Guaraí 

Palmas Porto Nacional Paraíso do Tocantins 

Paraíso do Tocantins Palmas Miranorte 

Pedro Afonso Guaraí Colméia 

Porto Nacional Palmas Paraíso do Tocantins 

Taguatinga Arraias Dianópolis 

Tocantinópolis Itaguatins Ananás 

  
COMARCAS DE 2ª ENTRÂNCIA 

Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 14 de abril de 2021 
  

Comarca substituída 1ª comarca substituta 2ª comarca substituta 

Alvorada Araguaçu Gurupi 

Ananás Xambioá Wanderlândia 

Araguaçu Alvorada Gurupi 

Arapoema Colinas do Tocantins Filadélfia 

Augustinópolis Araguatins Itaguatins 

Colméia Guaraí Pedro Afonso 

Filadélfia 
Araguaína 
(iniciando pelo 1º juízo do Grupo II) 

Goiatins 

Formoso do Araguaia Gurupi Alvorada 

Itaguatins Augustinopolis Tocantinópolis 

Miranorte Miracema do Tocantins Guaraí 

Natividade Palmeirópolis Dianópolis 

Palmeirópolis Paranã Peixe 

Paranã Palmeirópolis Peixe 

Peixe Gurupi Palmeirópolis 

Xambioá Wanderlândia Ananás 

  
COMARCAS DE 1ª ENTRÂNCIA 

Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 14 de abril de 2021 
  

Comarca substituída 1ª comarca substituta 2ª comarca substituta 

Araguacema Colméia -TO Paraiso-TO 

Goiatins Itacajá Guaraí 

Itacajá Pedro Afonso Guaraí 

Novo Acordo Ponte Alta Natividade 

Ponte Alta do Tocantins Natividade Porto Nacional 

Wanderlândia Ananás 
Araguaína 
(iniciando pelo 1° juízo do Grupo III) 

……………………………………………………………………………………………."(NR) 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5320 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2022 26 

 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2799/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 29 de novembro 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 522/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000038160-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Graziela Milani Leal, que tem por objeto a contratação de instrutora para realização do Workshop O 
Sistema Nacional de Adoção e suas Funcionalidades – Turma II, para magistrados(as), servidores(as), com atuação nas 
atividades ligadas aos processos de Adoção no Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 522/2022 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 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3903/2022, de 02 de dezembro 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 2022/132353 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 56,88, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/12/2022 a 01/12/2022, com a 
finalidade de realizar escolta e segurança do sr. presidente do TJTO em deslocamento de Araguaína a Palmas, com retorno na 
mesma data.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Adilson Soares Paula, Matrícula 363773, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/12/2022 a 01/12/2022, com a 
finalidade de realizar escolta e segurança do sr. presidente do TJTO em deslocamento de Araguaína a Palmas, com retorno na 
mesma data.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3904/2022, de 02 de dezembro 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 2022/132208 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
267,08, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no período 
de 28/11/2022 a 29/11/2022, com a finalidade de participar da solenidade de inauguração da obra de reforma do fórum da 
comarca de destino, conforme SEI nº. 21.0.000005536-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 267,08, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no 
período de 28/11/2022 a 29/11/2022, com a finalidade de participar da solenidade de inauguração da obra de reforma do fórum 
da comarca de destino, conforme SEI nº. 21.0.000005536-8.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3905/2022, de 02 de dezembro 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 2022/132364 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Rosileia Dias Carneiro, Matrícula 357423, o valor de R$ 210,20, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/131692, no período de 02/12/2022 a 
02/12/2022, com a finalidade de O Júri terminou após o previsto e a segurança precisou adiar o retorno a Palmas para o dia 
02/12/2022.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Edilene Teixeira Cardoso, Matrícula 358238, o valor de R$ 210,20, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/131692, no período de 02/12/2022 a 
02/12/2022, com a finalidade de O Júri terminou após o previsto e a segurança precisou adiar o retorno a Palmas para o dia 
02/12/2022.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Fagner Mauricio Lisboa Madureira, Matrícula 365037, o valor de R$ 210,20, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/131692, no período de 
02/12/2022 a 02/12/2022, com a finalidade de O Júri terminou após o previsto e a segurança precisou adiar o retorno a Palmas 
para o dia 02/12/2022.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Josue de Souza Nascimento, Matrícula 361271, o valor de R$ 210,20, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/131692, no período de 02/12/2022 a 
02/12/2022, com a finalidade de O Júri terminou após o previsto e a segurança precisou adiar o retorno a Palmas para o dia 
02/12/2022.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Wylton Alen Rego Costa, Matrícula 358630, o valor de R$ 210,20, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/131692, no período de 02/12/2022 a 
02/12/2022, com a finalidade de O Júri terminou após o previsto e a segurança precisou adiar o retorno a Palmas para o dia 
02/12/2022.  

Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Brito Mota, Matrícula 358961, o valor de R$ 210,20, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/131692, no período de 02/12/2022 a 
02/12/2022, com a finalidade de O Júri terminou após o previsto e a segurança precisou adiar o retorno a Palmas para o dia 
02/12/2022.  

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3906/2022, de 02 de dezembro 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 2022/132387 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 783,93, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 289,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, no período de 
07/12/2022 a 10/12/2022, com a finalidade de realizar a montagem dos equipamentos de som no Tribunal do Juri, conforme SEI 
22.0.000015042-1.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3907/2022, de 02 de dezembro de 2022 
O PRESIDENTE 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 2022/132375 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$ 497,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o 
valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do 
Fórum da Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e 
doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de 
R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da 
Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, 
conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 359,07, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, 
com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e da 
solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 4º Conceder ao servidor Ronilson Pereira da Silva, DIRETOR ADMINISTRATIVO, Matrícula 111969, o valor de R$ 
359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de 
Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 
22.0.000040811-9.  

Art. 5º Conceder ao servidor Ernandes Rodrigues da Silva , DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
Matrícula 360028, o valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, 
descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do 
estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório 
Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 6º Conceder ao servidor João Ornato Benigno Brito, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E 
ESTATÍSTICA E PROJETOS, Matrícula 352481, o valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo 
valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da 
entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de 
serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 7º Conceder ao servidor Sidney Araujo Sousa, DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA, Matrícula 161753, o 
valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 
192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da 
Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, 
conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 8º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 
192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da 
Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, 
conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 9º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, DIRETOR JUDICIÁRIO, Matrícula 198622, o valor de R$ 359,07, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 
06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e 
da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 
22.0.000040811-9.  

Art. 10º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula 
91452, o valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o 
valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
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TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do 
Fórum da Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e 
doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 11º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 359,07, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 
06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e 
da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 
22.0.000040811-9.  

Art. 12º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de 
Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 
22.0.000040811-9.  

Art. 13º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 
367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do 
estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório 
Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 14º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o 
valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do 
Fórum da Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e 
doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 15º Conceder à servidora CEDIDA Neuracy Viana Cruz Lima, Matrícula 365458, o valor de R$ 359,07, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 06/12/2022, 
com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e da 
solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 16º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, o 
valor de R$ 359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 
192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da 
Comarca de Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, 
conforme SEI nº 22.0.000040811-9.  

Art. 17º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, o valor de R$ 
359,07, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
05/12/2022 a 06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de 
Araguaína e da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 
22.0.000040811-9.  

Art. 18º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 359,07, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/12/2022 a 
06/12/2022, com a finalidade de participar da entrega da obra do estacionamento interno do Fórum da Comarca de Araguaína e 
da solenidade de assinatura da ordem de serviço do Escritório Social em Araguaína e doações, conforme SEI nº 
22.0.000040811-9.  

Art. 19º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3908/2022, de 02 de dezembro 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 2022/132282 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
56,88, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 01/12/2022 a 
01/12/2022, com a finalidade de conduzir servidores para realizar vistoria na nova instalação do cabeamento estruturado na 
reforma da Comarca de Miranorte.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3909/2022, de 02 de dezembro 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 2022/132340 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Frederico Max Ruas Almeida, CONTRATO TEMPORÁRIO - TECNICO JUDICIARIO, 
Matrícula 364994, 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 Cristalandia-TO para Palmas-TO, no período de 28/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de Viagem em 
razão da necessidade de criação do certificado digital conforme chamado Servece Desk 27490.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2794/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 29 de novembro 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 521/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029880-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Gráfica e Editora Capital Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional para atender as 
demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, como gestor do contrato nº 521/2022, e a servidora 
Rita de Cássia Gáspio Freire Rezende, matrícula 362192, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
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 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1756/2022, de 01 de dezembro 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 JOÃO LENO TAVARES ROSA, matrícula nº 352641, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 15/12/2022, a partir de 01/12/2022 até 15/12/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 16/05/2023, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1757/2022, de 01 de dezembro 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 VANICE LUNKES GOTZ, matrícula nº 352466, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/12/2022, a partir de 01/12/2022 até 30/12/2022, 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1758/2022, de 01 de dezembro 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 JHONNE ARAÚJO DE MIRANDA , matrícula nº 204861, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 10/12/2022, a partir de 01/12/2022 até 10/12/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 10/06/2023, 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 1759/2022, de 02 de dezembro 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 ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, matrícula nº 261454, relativas ao período 
aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 02 a 03/12/2022, a partir de 02/12/2022 até 03/12/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 05/12/2023, 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 
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

                                                                              
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial.  
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ADÃO AIRES DA SILVA 391.647.561-49 5000023-45.2007.827.2730 R$ 1.377,28 

ADELINA CLEMENTE MARQUES 335.909.151-53 0007491-93.2017.827.2731 R$ 157,83 

ADELIO FERREIRA DIAS 009.127.951-82 0003128-11.2018.827.2737 R$ 125,00 

AGENILSON PEREIRA DA SILVA 031.239.311-37 0000800-98.2018.827.2708 R$ 482,13 

ALBERTO GOMES PEREIRA 273.536.993-53 0044353-64.2020.827.2729 R$ 1.866,85 

ALESSON ABREU DA SILVA 043.557.811-19 0005280-32.2018.827.2737 R$ 255,09 

ANA LUIZA PASTORA CASTRO 025.553.751-47 0034077-81.2014.827.2729 R$ 226,69 

ANA MARY FREITAS AIRES 585.669.531-34 0014689-43.2019.827.2722 R$ 151,41 

ANALIA ROCHA FERREIRA 929.903.201-72 0003141-26.2020.827.2709 R$ 11,40 

ANDRE SANTOLIN 031.867.889-60 0006306-31.2019.827.2737 R$ 159,37 

ANTONIO SOARES CARDOSO 308.040.782-20 0002411-19.2019.827.2719 R$ 55,51 

BANCO BMG S.A 61.186.680/0001-74 0000790-42.2019.827.2733 R$ 50,32 

BENTO COSTA DIAS 156.307.902-00 0028686-10.2020.827.2706 R$ 153,56 

BIANEK E URZEDO LTDA 07.319.209/0001-61 0039538-29.2017.827.2729 R$ 112,67 

BIG NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA 

07.879.146/0001-06 0003072-37.2016.827.2740 R$ 19,32 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 51.990.695/0001-37 0005467-62.2020.827.2707 R$ 705,28 

BRUNO TEIXEIRA DA CUNHA 000.033.391-30 5000462-25.2008.827.2729 R$ 296,17 

CARLOS AUGUSTO ATILIO 970.061.498-00 5001326-29.2009.827.2729 R$ 262,05 

CELINO CARNEIRO LIMA 186.820.811-72 5000302-06.2007.827.2706 R$ 145,50 

CHARLES PINHEIRO OLIVEIRA 059.542.101-60 0000752-62.2016.827.2724 R$ 548,93 

CLAUDIA APARECIDA SCHIAVON RUIZ 261.976.538-26 0000821-81.2021.827.2704 R$ 17.381,29 

CLAUDIA FARIA NASSER SILVA 505.910.611-04 0031882-26.2014.827.2729 R$ 159,48 

DAYANE MAGALHY RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 
MATOS 

022.225.441-65 0007942-71.2015.827.2737 R$ 170,41 

DHIONNY PATRICIO 018.541.801-50 0003069-29.2022.827.2722 R$ 95,37 

DORINEZ BENEDITA SOARES 507.944.501-72 5000630-27.2008.827.2729 R$ 285,91 

DORIVAL PURCINELLI 088.815.728-26 0000274-36.2021.827.2738 R$ 18,08 

EDILSON MEIRELES 355.805.851-87 0000841-31.2020.827.2729 R$ 42,31 

EDIVALDO PEREIRA NAVES 576.242.081-72 0000813-79.2014.827.2727 R$ 3.351,16 

ELEX SANDRO DO NASCIMENTO 977.943.335-04 5043072-32.2013.827.2729 R$ 240,24 

ELLEN SARAIVA PINHEIRO LIMA 830.842.402-30 0003537-84.2018.827.2737 R$ 198,09 

ELVISLEY COSTA DE LIMA 330.865.161-00 5000144-86.2001.827.2729 R$ 789,52 

ENEILTA ALVES DA LUZ 847.389.281-04 0016897-48.2019.827.2706 R$ 155,36 

EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05.565.297/0001-56 0039343-44.2017.827.2729 R$ 74,82 

FRANCISCO DE ASSIS SOARES BUCAR 027.133.142-91 0016013-52.2016.827.2729 R$ 1.931,10 

G&M MÓVEIS LTDA 05.218.989/0001-28 0002411-19.2019.827.2719 R$ 55,51 

GABRIELA ARAUJO SILVA SOUSA 032.559.441-47 0000685-09.2021.827.2729 R$ 250,32 

HAROLDO SGUAREZI RUIZ 018.677.779-59 0000821-81.2021.827.2704 R$ 17.381,29 
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HECTOR IVAN RUEDA GUZMAN 705.525.791-30 0003177-58.2022.827.2722 R$ 15,50 

ILTON NEGREIRO MACIEL 165.956.701-78 0000901-95.2019.827.2710 R$ 293,91 

JEOVA ZACARIAS MARTINS 710.339.981-68 5029226-45.2013.827.2729 R$ 225,92 

JOÃO BATISTA BORGES CAETANO 510.263.501-82 0000415-12.2017.827.2733 R$ 127,00 

JULIANO ALVES DA SILVA 032.012.481-93 0003057-15.2022.827.2722 R$ 94,50 

JULIMAR MARTINS BARROS 904.138.731-53 0010806-72.2016.827.2729 R$ 235,98 

LÁZARO DOS SANTOS COSTA 557.979.621-87 0001670-74.2018.827.2731 R$ 174,04 

LEANDRO CASTRO SOUSA 048.186.821-60 0000997-38.2018.827.2713 R$ 562,66 

LUIS MIGUEL GODINHO 006.560.791-00 0011711-77.2021.827.2737 R$ 131,60 

LUIS TAVARES DE OLIVEIRA 515.385.711-53 0001575-72.2017.827.2733 R$ 231,50 

M M EMPREENDIMENTOS LTDA 04.245.105/0001-61 0051424-54.2019.827.2729 R$ 83,32 

M.C.ALVES CONFECÇÕES 08.935.939/0001-50 0001448-10.2021.827.2729 R$ 16,32 

MANOEL MOREIRA 380.285.571-04 0002636-86.2021.827.2713 R$ 342,77 

MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO 027.115.221-48 0001358-70.2019.827.2729 R$ 232,16 

MARCONE BEZERRA DE SOUSA 576.720.911-15 0000560-71.2021.827.2719 R$ 427,05 

MARCOS RIBEIRO SENA 255.859.401-04 0002770-52.2022.827.2722 R$ 25,32 

MARGOT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 09.612.861/0001-03 0034077-81.2014.827.2729 R$ 226,69 

MARIA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO 479.323.922-68 0027157-57.2015.827.2729 R$ 206,21 

MARLUCE DE OLIVEIRA 435.508.781-68 0007087-53.2019.827.2737 R$ 213,11 

MAURO SOUTO DOS SANTOS 291.739.301-72 5000481-88.2009.827.2731 R$ 1.009,31 

MICHAEL DOUGLAS DE VASCONCELOS 
GUERREIRO 

22.017.948/0001-92 0007949-35.2020.827.2722 R$ 179,93 

NOSSA ELETRO S.A  13.481.309/0001-92 0018369-83.2017.827.2729 R$ 479,54 

OLIVEIRA & MONTEIRO LTDA 03.716.366/0001-50 5001199-91.2009.827.2729 R$ 755,37 

OSMAR MARTINS DA COSTA 040.594.421-78 0000047-50.2019.827.2727 R$ 637,18 

PAULO DE TARSO DA SILVA 149.435.061-00 0037098-55.2020.827.2729 R$ 501,58 

PEDRO COSTA DA SILVA 563.033.515-49 0000813-79.2014.827.2727 R$ 3.351,16 

PRISCILLA BORGES DE SOUZA 003.478.382-27 0002536-70.2022.827.2722 R$ 26,32 

RAIMUNDO NONATO DA CRUZ NETO 003.134.606-55 0003072-37.2016.827.2740 R$ 19,32 

REGINA CÉLIA BEZERRA COSTA 463.395.151-34 0000560-71.2021.827.2719 R$ 427,05 

RICARDO OLIVEIRA ALVES 028.088.011-14 0025125-12.2019.827.2706 R$ 33,67 

ROSANGELA ARAUJO ROCHA 00.604.202/0001-42 5018052-39.2013.827.2729 R$ 233,14 

ROSIANE FARIAS DE SOUZA 701.752.411-04 0003790-72.2018.827.2737 R$ 246,00 

SANDRO ROBSON MIRANDA 12.338.228/0001-75 0044869-89.2017.827.2729 R$ 170,48 

SETA SERVICOS TOPOGRAFICOS AGRIMENSURA 
E CONSTRUCOES LTDA 

07.151.640/0001-41 5000052-16.1998.827.2729 R$ 517,98 

SUELIA ALVES PEREIRA 13.457.987/0001-10 0038006-88.2015.827.2729 R$ 198,45 

SUELIA ALVES PEREIRA 039.723.943-22 0038006-88.2015.827.2729 R$ 198,45 

THALES GUSTAVO MENEZES SANTANA FERREIRA 043.284.621-21 0011709-44.2020.827.2737 R$ 21,32 

UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 

44.071.785/0001-69 5000185-50.2010.827.2725 R$ 245,82 

UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS 01.409.581/0001-82 0043111-75.2017.827.2729 R$ 297,26 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E 
TOCANTINS 

01.409.581/0001-82 0001032-75.2016.827.2710 R$ 1.889,41 

VALDEMIR FERREIRA LIMA GONÇALVES 345.750.733-34 0037988-57.2021.827.2729 R$ 29,74 

VALTENIR PEREIRA DE FRANCA 875.515.861-72 0010927-37.2020.827.2737 R$ 149,05 

VARÃO E LIMA LTDA 37.425.337/0001-50 5000302-06.2007.827.2706 R$ 145,50 

WILLIAM SANTOS ALVES 701.568.571-03 0004168-41.2021.827.2731 R$ 146,72 
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EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ÂNGELA HAONAT  

2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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

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

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

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