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SEÇÃO JUDICIAL 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

Pautas 
  

PAUTA JUDICIAL 
6ª SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL  

  
Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 6ª Sessão Judicial Virtual, pelo Colendo Tribunal 
Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de 
março de 2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), com data de início no dia 06 de agosto de 2020, quinta-feira, a partir das 14 
horas e data de encerramento no dia 13 de agosto de 2020, quinta-feira, às 18 horas, ou nas sessões virtuais posteriores, os 
feitos abaixo relacionados. Os advogados, partes ou representantes judiciais, membros do Ministério Público e demais Entidades 
deverão, quanto a SUSTENTAÇÃO ORAL, observar o disposto na Resolução nº 13/2020, os que requerem SUSTENTAÇÃO 
ORAL nos termos da Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma CISCO 
WEBEX no próprio processo. 
  
FEITOS COM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: 
  
1 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008335-20.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: JANAINA ALVES DA CUNHA 
ADVOGADO: RENATO MARTINS CURY (OAB TO4909B) 
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA (OAB TO4846B) 
ADVOGADO: MATHEUS SALES DE OLIVEIRA LOPES (OAB TO9737) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
2 REVISÃO CRIMINAL Nº 0029475-13.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTE: WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA 
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER COELHO (OAB TO182A) 
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
REVISORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
  
3 REVISÃO CRIMINAL Nº 0028481-82.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: IAGO LINDBERG ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: ALESSANDRO MARCELO MARIN (OAB TO5902) 
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
REVISOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
  
4 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0012598-66.2017.8.27.0000/TJTO – DELIBEAÇÃO DA DENÚNICA 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RÉU: ISABELLA ALVES SIMAS PEREIRA-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA-TO 
ADVOGADO: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (OAB TO2433) 
RÉU: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: VICTOR PEIXOTO DO NASCIMENTO (OAB TO6338A) 
RÉU: RAFAEL NOGUEIRA LEITE 
ADVOGADO: VICTOR PEIXOTO DO NASCIMENTO (OAB TO6338A) 
RÉU: LEONETTE CRUZ MESQUITA MARTINS 
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ADVOGADO: VICTOR PEIXOTO DO NASCIMENTO (OAB TO6338A) 
RÉU: GEORGE DE SOUSA SILVA 
ADVOGADO: EDELSON VIEIRA DA COSTA (OAB DF37906) 
RÉU: FÁBIO DIAS PEREIRA 
ADVOGADO: VITOR GALDIOLI PAES (OAB TO6579) 
RÉU: PAULO CÉSAR VIEIRA DE CASTRO 
ADVOGADO: DIVINO DO NASCIMENTO REGO JUNIOR (OAB TO6556) 
VITIMA: MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA / TO 
RELATOR: Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
5 AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 0020289-34.2017.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: ZILENE SUARTE OLIVEIRA 
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR SUARTE (OAB TO8629) E DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA AMARAL (OAB TO5585) 
RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO TOCANTINS 
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A 
RELATOR: Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA 
  
FEITOS PEDINDO DIA: 
  
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 
0013720-17.2017.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: DEUSDETE BORGES PEREIRA 
ADVOGADO: RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR (OAB TO5387) 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 
0012160-06.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: SEGREDO DE JUSTIÇA 
ADVOGADO: AMÉRICA BEZERRA GERAIS E MENEZES (OAB TO4368A) 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
3 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005476-45.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JOÃO PAULO ALVES MOREIRA JUNIOR 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS,  COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
4 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0005810-79.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
SUSCITANTE: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO 
SUSCITADO: DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER. 
PROCURADOR JUSTIÇA: DIEGO NARDO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
5 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009519-11.2019.8.27.0000/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIA PAULA DANTAS (OAB TO9649). 
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IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO 
DO TOCANTINS, CHEFE - POLICIA MILITAR DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
6 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005492-96.2020.8.27.2700/TO ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RONY CLÉY PEREIRA LOPES 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
7 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003613-54.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: MÁRCIA MARRA DE OLIVEIRA SANTOS 
ADVOGADO: EMMYLLE PEREIRA TELES (OAB TO8661) 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
8 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005420-12.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JUSTENY FERNANDES SERPA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018). 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
9 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009363-23.2019.8.27.0000/TO ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JAELSON LINS DOS SANTOS 
ADVOGADO: VINÍCIUS COELHO CRUZ (OAB TO1654) 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
10 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002889-50.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: PEDRO SIMÃO FELIX DA SILVA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
11 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004729-95.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JÚLIO CESAR GOMES BARROS 
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ADVOGADOS: ELANNY STÉFANI LIMA VIEIRA DOS SANTOS (OAB TO9727), HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA (OAB 
TO9994) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO. 
  
12 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0023020-32.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: RAPHAEL BARBOSA DOS SANTOS TEIXEIRA. 
EMBARGADO: DOUGLAS BARBOSA BARRETO. 
ADVOGADOS: WILINELTON BATISTA RIBEIRO (OAB TO7939), BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232), ROGÉRIO 
GOMES COELHO (OAB TO4155), ABEL CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156) 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
13 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002767-37.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: NADY DE MELO PEREIRA. 
ADVOGADO: WILLIAN SILVA DIAS (OAB TO9135) 
AGRAVADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
14 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005405-43.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: JOSE LUIZ MEDEIROS BEZERRA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU. REIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
  
15 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004854-63.2020.8.27.2700/TO. ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: TIAGO DANIEL DE MORAES. 
ADVOGADOS: ALEX HENNEMANN (OAB TO2138), PAULA FABRINE ANDRADE PIRES (OAB TO9265). 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
  
16 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005020-95.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RAIMUNDA BARROSO DE SOUSA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
  
17 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002909-41.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 6 

 

 
 

RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
  
18 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005913-86.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO ALENCAR RODRIGUES 
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO4792) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
  
19 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0036214-02.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM. 
EMBARGADO MARLY GOMES SOARES DUARTE 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
  
20 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007547-06.2019.8.27.0000/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: MANOEL NERES DOS PRAZERES 
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE (OAB TO4971) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
21 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008153-34.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ALESSANDRO DA SILVA DIAS 
ADVOGADOS: PÂMELA RENATA FREIRE MACHADO (OAB TO8185), ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155),  ABEL 
CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156). BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS - PALMAS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
22 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002560-24.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: GILVAN GAMA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA (OAB TO3066) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
23 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008314-44.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RAIMUNDO CLARO VALADARES 
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE (OAB TO4971) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
24 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0006811-85.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
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IMPETRANTE: LENILTON GOMES PEREIRA 
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS (OAB TO6638) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
25 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008487-68.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: ANNA ETELVINA LIMA DA SILVA DE 
ARAÚJO 
ADVOGADO: JENNIFER DAIANE DOS SANTOS LEAL (OAB TO7811) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
26 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007412-91.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: PAULO SANDRO SILVA AMORIM 
ADVOGADO: MAGNA GOMES BARROS (OAB TO6818) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
27 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008557-85.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: JANAINA GONCALVES QUEIROZ. 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799). 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS,  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
28 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007648-43.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: GENAYRA PEREIRA LIMA 
ADVOGADO: MARCILIO GOMES DE SOUSA (OAB TO6493) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER  
  
29 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0022592-84.2018.8.27.0000/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM 
EMBARGADA: LIZANDRA NOLETO ALMEIDA 
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO4792) 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER  
  
30 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007785-25.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ADEMIR CARLOS CARNEIRO 
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), LUCIANO BARBOSA DA COSTA (OAB TO6095) 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER  
  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 8 

 

 
 

31 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009323-41.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MATEUS COIMBRA AZEVEDO 
ADVOGADO: ARIEL CARVALHO GODINHO (OAB TO5607) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
32 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002036-27.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: RUBENS CEZAR SOARES FERNANDES 
ADVOGADO: MARCELLO DE SOUZA MATOS (OAB TO4556) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
33 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007918-67.2019.8.27.0000/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MAX SHELTON MELO 
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE (OAB TO4971) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
34 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007103-70.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MÁRIO RIBEIRO MORAIS 
ADVOGADO: GARDENHA ALMEIDA RIBEIRO (OAB TO5359) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
35 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007932-51.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: CESAR ROBERTO GOMES DE ALMEIDA 
ADVOGADOS: PÂMELA RENATA FREIRE MACHADO (OAB TO8185), ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), ABEL 
CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156), BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
36 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010785-33.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: EDILENE BATISTA ALVES 
ADVOGADO: DALVALAIDES MORAIS SILVA LEITE (OAB TO1756) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
37 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0012807-64.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: NILDE DE ALCOBAÇA CAMPOS 
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS (OAB TO3696B) 
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IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
38 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0011035-66.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: CLEDER CAMARGO DA SILVA 
ADVOGADO: ARY RICARDO MOTA PRADO (OAB TO7027) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
39 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0014575-25.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: LEONARDO BARCELLOS REIS 
ADVOGADO: MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO (OAB TO3420) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
40 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0011087-62.2019.8.27.0000/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: CILSON DE LIMA 
ADVOGADO: JOSÉ SABÓIA DE SOUZA LIMA NETO (OAB TO5399) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
41 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0011175-03.2019.8.27.0000/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MAXSUEL LIMA CARVALHO 
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), LUCIANO BARBOSA DA COSTA (OAB TO6095) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
42 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009599-72.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE (OAB TO4971) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
43 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0011360-41.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MÁRCIO ALVES DA SILVA 
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), LUCIANO BARBOSA DA COSTA (OAB TO6095) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
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44 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010176-50.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA 
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS (OAB TO3696B) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
45 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0011478-17.2019.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RANIERE ABREU DE SOUSA 
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155),  LUCIANO BARBOSA DA COSTA (OAB TO6095) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
  
46 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010637-22.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: MÁRCIA RODRIGUES ALVES PAIXÃO 
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS (OAB TO3696B) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
47 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0012158-02.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: ROSICLEIA GONÇALVES DA SILVA 
ADVOGADO: JOSÉ SABÓIA DE SOUZA LIMA NETO (OAB TO5399) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
48 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010762-87.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ROSILENE LIMA COÊLHO 
ADVOGADO: LUIS ANTONIO BRAGA (OAB TO3966) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
49 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0012564-23.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: SONIA MARIA DA LUZ E SILVA 
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS (OAB TO3696B) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
50 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0020919-56.2018.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: LUCIANA APARECIDA BONIFACIO 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
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RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
  
51 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005474-75.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MAURICIO CARDOSO NESTOR PEREIA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
52 AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0004288-17.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: JOSÉ PINHEIRO PORTILHO 
ADVOGADOS: ZENIL SOUSA DRUMOND (OAB TO6494), ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES (OAB TO4283), 
THIAGO SULINO DE CASTRO (OAB TO5770) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
53 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0004924-80.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES DE ARAGUAÍNA-TO-APA 
ADVOGADO: ANDERSON MENDES DE SOUZA (OAB TO4974) 
IMPETRADO: COMANDANTE- GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
54 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004907-44.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: LUDIELLE MOREIRA RODRIGUES 
ADVOGADO: JULIANA DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB TO4594) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO VITOR FOGOLIN. 
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
  
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, dia 27 de julho 
de 2020. 
  

Wagne Alves de Lima 
Secretário do Tribunal Pleno 

  
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARRAIAS 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Modificação de Curatela com Pedido Liminar 
Autos nº: 0002487-86.2018.8.27.2716    
Pólo Ativo: ERENALDO JARDIM DOS SANTOS 
Advogado: Defensoria Pública 
Pólo Passivo: LAURECY DA SILVA CARDOSO 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: “Cuidam os autos de substituição de curatela promovida por ERENALDO JARDIM DOS SANTOS em desfavor de 
LAURECY DA SILVA CARDOSO, de LENIZANE SILVA CARDOSO, todos qualificados. O Autor alega ser companheiro da 
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interditada, cuja relação de convivência teria se iniciado no ano de 2012 e resultado em 4 filhos menores.O Requerente. afirma 
ser responsável por todos os assuntos referentes à interditada e que esta vive sob seus cuidados, assim como os filhos, que 
dependem integralmente dele, diante da incapacidade da genitora. Por essa razão, requer a sua nomeação como Curador 
definitivo, substituindo a presente curadora LAURECY DA SILVA CARDOSO, irmã da interditada.Requereu, a título de 
antecipação de tutela, sua nomeação como curador, e, ao fim, a confirmação da tutela antecipada e sua nomeação 
definitiva.Relatório Social da família do Autor e da Interditada anexado aos autos, comunicando situação de alta fragilidade 
econômica, faltando à família produtos básicos de alimentação e higiene. Contestação em evento 24. Em suma, a Contestante 
alega que “vem desempenhando corretamente o encargo o que não da margem a substituição da curatela para o Autor, visto 
considerar que este não possui condições pessoais de exercer a curatela da interditada” eis ser ele ébrio e abusivo. Entretanto, 
“a Requerida não pretende mais exercer o múnus, diante da resistência da própria curatela”, mas, “há terceira pessoa 
interessada em exercer a curatela, que detém todas as condições para tanto, tratandose da mãe da interditada”. Requer a 
improcedência do pedido, “tendo em vista que este não possuir condições pessoais de administrar os cuidados para com a 
interditada”. Manifestação do Parquet de Dianópolis se manifestando contra o pedido autoral (evento 32).Avaliação Psicológica 
da Ré Laurecy pela CGEM, onde se concluiu que: “a Sra. Laurecy vem demonstrando os cuidados necessários como função de 
curadora, considerando sua condição psicológica. A Sra. Laurecy quer ser destituída deste encargo devido à agressividade da 
interditada. Destaca-se a existência da mãe da interditada a Sra. Maria Alice Silva Bezerra como possível curadora." Requereu 
futura avaliação da Sra. Maria Alice para verificar sua condição de possível curadora (evento 39). A Avaliação Social da Ré, 
também pela CGEM, foi juntada em evento 40, no qual concluiu “que a família afirma que Erenaldo faz uso de bebida alcoólica e  
não tem controle do orçamento da família”, sugerindo ao final pela escolha da Genitora Maria Alice como Curadora.Nova 
manifestação do Ministério Público de Dianópolis em evento 43, se manifestando dessa vez favoravelmente pela procedência do 
pedido de tutela antecipada.Decisão em evento 45 deferindo o pedido liminar, “destituindo a Sra. LAURECY DA SILVA 
CARDOSO do encargo de curadora especial da Interditada, nomeando o Sr. ERENALDO JARDIM DOS SANTOS para tal”. Ação 
n°0000049-53.2019.827.2716 de OPOSIÇÃO interposta pela Sra. Maria Alice contra o Autor Erenaldo. Manifestação do MP de 
Arraias, reiterando os termos da manifestação de evento 43 (evento 74). Esse é o relatório. Decido. I – FUNDAMENTOS 
PRELIMINAR Do Benefício de Assistência Judiciária à Ré Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 
pessoa natural, podendo o Juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão de assistência judiciária. Ao ensejo, na hipótese dos autos há elementos que denotam a 
necessidade do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita à Requerida, em conformidade com a jurisprudência 
pátria. II – MÉRITO Verifico que a causa da substituição tem maior relevância no que tange à nobreza do pretendente, tendo em 
vista que a atual curadora não tem mais interesse em exercer este cargo. Pesa em favor do Autor estar residindo sob o mesmo 
teto com a interditada e a prole comum,  (i)n os termos do art. 1.775, do Código Civil; o cônjuge ou companheiro, não separado 
judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito; (ii) a proximidade com a interditada, uma vez que a 
Curadora atual reside em outro munícipio, não dispondo também de meio de locomoção próprio que lhe de fácil acesso à 
Curada; e (iii) a animosidade existente entre a Curadora e Interditada, conforme manifestado pela própria Sra. Laurecy. Faço uso 
aqui do parecer de evento 43 do Parquet, que elencou os pontos mais importantes dos relatórios da Assistentes Sociais: “O 
Laudo de Evento 36 atesta que o Requerente, Sr. Erenaldo Jardim dos Santos , "dispõe de elementos essenciais para assumir a 
responsabilidade de cuidar e zelar da requerida e dos filhos", e que a "requerida e os infantes têm uma ótima relação" com o 
mesmo. E diz mais, que o "Requerente não mede esforços para garantir o melhor para o cônjuge e as crianças, acompanhando 
a rotina de perto", "estabelecendo papel de desempenhar com responsabilidade a vida civil da senhora Leilizane e o benefício 
previdenciário, a fim de amenizar a vulnerabilidade econômica", o que se afigura essencial para o desenvolvimento de todos 
integrantes da família. Já o Laudo de Evento 37 indica que o Requerente "acompanha o cotidiano da família ajudando no que é 
preciso, tendo em vista que esse é um elemento essencial para assumir a responsabilidade de curador da companheira assim 
poderá amenizar as dificuldades econômicas da família". De se destacar que a proximidade do requerente em relação à rotina 
familiar e dificuldades a que todos passam, é elemento importante na definição de quem teria a melhor condição de gerir o 
orçamento familiar, inclusive o benefício a que tem direito a Sra. Lenizane Silva Cardoso. Além do que a interditada, Sra. 
Lenizane Silva Cardoso, relatou que quando o requerente administrava o seu benefício viviam melhor e não chegavam a passar 
fome.” É cediço que o dever do curador é zelar pelo bem-estar físico e emocional da pessoa interditada, de forma que possa 
viver com dignidade, apesar de suas limitações. O curador deve guardar a vida e a saúde do interdito, sendo isto, in casu, 
dificultado pelos problemas elencados acima. A curatela consiste no mister de zelar pela pessoa e bens do interditado, pelo que 
outro curador lhe deve ser nomeado. Se o primitivo não se incumbe de suas funções de forma satisfatória, como consequência 
impõe o dever ser afastado das funções.Na procura da melhor solução para o caso deve-se ter como objetivo precípuo a saúde e 
o bem-estar da curatelada sem  se descuidar de seu patrimônio, ou seja, zelando-se para que e ele não seja objeto de 
dilapidação e/ou uso indevido e irregular. No caso dos autos constitui fato incontroverso que a Ré nem a Interditada tem 
interesse na continuação da situação atual, sendo o Autor a melhor opção disponível no momento, diante da habitação conjunta, 
laço afetivo, preservação da unidade familiar e vontade manifesta da Interditada. Entretanto, diante das graves acusações de 
ebriedade do Autor, e os relatórios sociais demonstrando a situação de alta vulnerabilidade social da Sra. Lenizane e família, 
imperioso determinar o acompanhamento da Interditada pelo Serviço Social mensalmente, relatórios devem ser encaminhados 
ao Ministério Público, guardião dos interesses dos incapazes, sempre que houver fato relevante capaz de ensejar alguma 
medida judicial de proteção a interditada. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do 
art. 487, inc. I, do CPC e DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interdita LENIZANE SILVA CARDOSO nomeando como 
novo curador da interdita o Sr. ERENALDO JARDIM DOS SANTOS, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens 
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móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Conforme relatado supra, 
DETERMINO também o acompanhamento mensal da Interditada pelo Serviço Social, emitindo relatórios sociais que devem ser 
encaminhados ao Ministério Público, guardião dos interesses dos incapazes, sempre que a situação encontrada determinar uma 
intervenção judicial. Expeça-se TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, sendo que no referido termo, deverá constar as 
advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil. Tendo em vista a notícia de oposição 
interposta em face do autor, conforme consta do relatório acima, determino a escrivania comunicar ao juízo de Dianópolis, com 
cópia da sentença aqui proferida, para que possa tomar as medidas que entender cabíveis naquela ação. Cumpra-se o disposto 
nos artigos 755 e 759 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, 
oficiando a Serventia Extrajudicial desta cidade. Publique-se o ato, conforme determinação expressa no artigo 755, § 3° do CPC. 
CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 
(hum mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. Em razão de ser a Ré beneficiária da justiça 
gratuita, esses valores só poderão ser cobrados da mesma se houver modificação em seu estado econômico no prazo de até 05 
(cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão que os certificou, nos termos do artigo 98, parágrafo 3° do Código de 
Processo Civil. P.I.  Cumpra-se. Arraias - TO, data e hora do sistema eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito.” 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: PEDRO SERRATO ME 
OBJETIVO: Citação do requerido  PEDRO SERRATO, pessoa  jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 02.723.930/0001 - 07, do 
inteiro teor do autos nº 0000790-75.2019.8.27.2722 , Execução de Título Extrajudicial  que lhe move BANCO BRADESCO S.A., 
inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 60746948000112, do inteiro teor da petição inicial, bem como para, do inteiro conteúdo do 
despacho e da petição inicial, constante dos presentes autos, bem como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 
15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da juntada do aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que 
caso não seja efetuado o pagamento, será procedida a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação 
integral do débito principal e cominações legais. Sendo todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ 
84.717,95. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na 
forma da lei. Gurupi-TO, 28 de julho de 2020. Eu, Fábia Soares Siriano, Técnica Judiciária, o digitei e assino. Adriano Morelli. 
Juiz de Direito. 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0002730-75.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: DIANES FERREIRA DA SILVA 
RÉU: MAXWELL RODRIGUES SOUSA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de MAXWELL RODRIGUES SOUSA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1.240.387 SSP/TO, 
inscrito sob o CPF n.º 701.797.261-96, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida 
nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de julho de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0015735-67.2019.8.27.2722 
Chave do processo: 667652968019 
Acusado: JUVENAL OLIVEIRA DE MATOS  
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito Titular na 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial 
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0015735-
67.2019.8.27.2722 e Chave nº 667652968019 que a Justiça Pública como autora move contra JUVENAL OLIVEIRA DE 
MATOS, brasileiro, união estável, vendedor, natural de Dianópolis-TO, filho de Irene Oliveira de Matos, nascido aos 05.09.1964, 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 14 

 

 
 

portador do CPF 395.680.831-20, residente na Rua Santos Dumont, Qd. 17, Lt. 07, Residencial São José, Gurupi- TO , 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas nos art. 306, caput, do Código de Trânsito 
Brasileiro. E, para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo 
apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a 
fim de que ele possa oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 27/07/2020. Eu, Hermes Gomes Ferreira,Auxiliar Administrativo, lavrei 
o presente e o inseri. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0007376-94.2020.8.27.2722 
Chave do processo: 158066925020 
Acusado: LEANDRO VIEIRA ALVES 
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito Titular na 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial 
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0007376-
94.2020.8.27.2722 e Chave nº158066925020 que a Justiça Pública como autora move contra LEANDRO VIEIRA ALVES, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 07.12.1987, natural de Gurupi-TO, filho de Manoel Vieira da Silva e Vera Lúcia Alves Xavier, CPF 
030.497.611-30, residente na Rua 09, esquina com a 23, Setor Jardim da Luz, Gurupi-TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas penas previstas nos art. 180, caput, do Código Penal.. E, para que chegue ao conhecimento do 
acusado, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público, 
ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer resposta à acusação, por 
escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
27/07/2020. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0015735-67.2019.8.27.2722 
Chave do processo: 667652968019 
Acusado: JUVENAL OLIVEIRA DE MATOS  
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito Titular na 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial 
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0015735-
67.2019.8.27.2722 e Chave nº667652968019 que a Justiça Pública como autora move contra JUVENAL OLIVEIRA DE MATOS 
brasileiro, união estável, vendedor, natural de Dianópolis-TO, filho de Irene Oliveira de Matos, nascido aos 05.09.1964, portador 
do CPF 395.680.831-20, residente na Rua Santos Dumont, Qd. 17, Lt. 07, Residencial São José, Gurupi-TO, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas nos art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. E, para que 
chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando 
assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa 
oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 27/07/2020. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o 
inseri. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1350/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 27 de julho de 2020 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das Comarcas de Gurupi, Peixe, 
Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, no período compreendido entre os dias  31 de julho 
de 2020 a 28 de agosto de 2020. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi - TO, da 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional 
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, 
que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
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CONSIDERANDO a Resolução nº 2/2019, de 21 de março de 2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que 
altera a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE que altera o §4º acrescido no artigo 12 da Resolução nº 2, de 21 
de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, a qual estabelece que as 
atividades presenciais iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas, conforme art. 3º da referida 
portaria. 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Gurupi, Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, 
Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º - O plantão judiciário na Comarca de Gurupi destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança. 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória. 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária. 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência. 
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente. 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
§ 1º. O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, 
nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta 
telefônica. 
§ 2º. Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, nem de liberação 
de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – 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. 
II – 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. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se 
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e 
somente configura-se: 
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, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4º - Ficam designados o Dr. LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito e o servidor CARLOS EDUARDO COSTA 
ARANTES, Escrivão Judicial, ambos da Comarca de Formoso do Araguaia - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas 
descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 31 de 
julho de 2020 às 11h59min do dia 07 de agosto de 2020. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8472-0007. 
§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8472-0007. 
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ILSON SIVA QUEIROZ, para responder pelo plantão nas 
comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA, para responder pelo 
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plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 31 de julho de 
2020 às 11h59min do dia 07 de agosto de 2020. 
Art. 6º - Ficam designados o Dr. SILAS BONIFÁCIO PEREIRA, MM. Juiz de Direito e a servidora SELI ALVES 
CORREIA, Escrivã Judicial, lotados na Vara da Infância e Juventuda da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das 
Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 
07 de agosto de 2020 às 11h59min do dia 14 de agosto de 2020. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 7º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, WELLINGTON FERREIRA, para responder pelo plantão nas 
comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 07 de 
agosto de 2020 às 11h59min do dia 14 de agosto de 2020. 
Art. 8º - Ficam designadas o Dr. NELSON RODRIGUES DA SILVA, MM. Juiz de Direito e a servidora ALCIVANI PEREIRA 
JORGE NERY??, Escrivã Judicial, lotados na Comarca de Araguaçu - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no 
Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 14 de agosto de 
2020 às 11h59min do dia 21 de agosto de 2020. 
§ 2º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8454-5848. 
§ 3º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8454-5848. 
Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, para responder pelo plantão 
nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ELCIANE ALEX FRANCINO, para responder pelo 
plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 14 de agosto de 
2020 às 11h59min do dia 21 de agosto de 2020. 
Art. 10 - Ficam designados o Dr. NASSIB CLETO MAMUD?, MM. Juiz de Direito, e a servidora NATÁLIA GRANJA 
BATISTA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis 
pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido das 18h do dia 21 de agosto de 2020 às 11h59min do dia 28 de agosto de 2020. 
§ 2º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 3º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, EDGAR PASSOS DOS REIS, para responder pelo plantão nas 
comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, para responder pelo plantão 
nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 21 de agosto de 
2020 às 11h59min do dia 28 de agosto de 2020. 
Art. 12 - Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se 
dê a indispensável publicidade. 
Art. 13. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 14.  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. 15. Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Art. 16. Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das 
Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins objetivando ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 17.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0009049.25.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 774351672020 
Denunciados:DIEGO PEREIRA ALVES 
Vítima: DAYANNE GASPAR CANTUÁRIO 
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 
da Medida Protetiva supra, que a Justiça Pública move contra o DIEGO PEREIRA ALVES , brasileiro, nascido em 27/07/1995, 
natural de Gurupi-TO, filho de Erivania Pereira Alves, portador do CPF 053.326.101-57, como incurso nas penas do artigo como 
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incursos nos crimes definidos no artigo artigo 24 A da Lei 11340/2006, ficando a vítima Dayanne Gapar Cantuário, CPF 
005.318.841-12, filha de Zeli Gaspar Dutra e Masolene Alves Cantuário, nascida em 22/08/1982.  Sem endereço conhecido fica 
intimada da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo “Isto posto, CONCEDO as seguintes medidas protetivas de 
urgência em desfavor de DIEGO PEREIRA ALVES pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias: 1 Proibição de manter 
qualquer forma de contato com a vítima Dayanne Gaspar Cantuário e seus familiares e testemunhas seja diretamente ou 
através de terceiros, por meio de redes sociais ou por telefone.Deixo consignado que à medida que proíbe a aproximação 
com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense.O representado 
desde já fica ciente que a cada descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$500,00 (quinhentos reais), além 
de estar sujeito à prisão preventiva por descumprimento da Medida Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de 
Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Em caso de descumprimento a essas medidas protetivas, desde já a 
polícia militar está autorizada a prender e conduzir o representado à Central de Flagrante para o 
procedimento.Determino à serventia: 

1. Intime-se o Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, 
prestar imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o autor, conduzindo-o à Central de Flagrante para o 
procedimento; 

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

3. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual 
descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo; Por 
fim, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação; 

4. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço. 

Intimem-se MP, Autoridade Policial, Defensoria/Advogado;Serve a presente como mandado. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 28 de julho de 2020. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente,faz saber a todos os interessados,que será(ão)levado(s)a LEILÃO o(s) bem (ns) penhorado(s), na seguinte 
forma:1º LEILÃO: dia 10 de agosto de 2020, a partir das 13h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação.2º LEILÃO: dia 
10 de agosto de 2020, a partir das 14h00min, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil (60% do valor da avaliação).LOCAL: 
Fórum desta Comarca, sito a Praça Mariano de Holanda Cavalcante, nº.802, Miracema do Tocantins/TO e simultaneamente 
através do sitewww.dmleiloesjudiciais.com.br.PROCESSO Nº. 5000105-67.2002.8.27.2725 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requeridos MÁRCIO MAGALHÃES LTDA. (CNPJ: 
25.038.779/0001-65), MÁRCIO MAGALHÃES(CPF: 191.583.276-49) e WILMA LÚCIA MAGALHÃES (CPF: 186.025.921-
91).CDA: E-1432/2001.BEM(NS): 01 (um) Veículo marca/modelo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, ano 2006, placas NGE-5750/TO. 
Obs.: lataria em regular estado de conservação, antena externa quebrada, em bom estado de conservação.(RE)AVALIAÇÃO: R$ 
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), em 23 de maio de2019.**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por 
índice oficial deapuração da correção. DEPOSITÁRIO: MÁRCIO MAGALHÃES, 604 SUL, Alameda 10, casa 18, 
Palmas/TO.ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/TO.** O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 
perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que  poderão causar morosidade na 
transferência do bem perante o DETRAN. Ficadesde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos 
equaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusõesapós a confecção do edital de leilão e sua 
realização. Os impedimentos pararegistro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside oprocesso, 
para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelode petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 20.497,19 (vinte mil, quatrocentos enoventa e sete reais e dezenove centavos), em 13 
de fevereiro de 2017.LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
Havendo acordo, a comissão devida será de 2%(dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo executado. Em 
casode arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pagapelo arrematante. Em havendo extinção por 
pagamento, a comissão será de 2%(dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação – o que for menor – a serpago pelo 
executado.**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-áno primeiro dia útil subsequente.DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados dequaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotascondominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos deâmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenhaocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
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licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; paraos bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBIpelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas 
processuais (Item 6.7.11 doProvimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito aopagamento de débitos 
anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta 
doarrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabelade custas da Corregedoria do TJ/TO). DA 
ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor daarrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dosdocumentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s)bem(ns) será imediata. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação emque se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providênciasreferentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes averificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência 
naidentificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão.**Os bens móveis penhorados poderão ter sido 
removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem 
como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se 
do produtoda alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO: 
Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá serparcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em 
segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II,do CPC. O arrematante deverá pagar 
25% do valor do lance à vista e o restanteparcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas,no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido oíndice de correção monetária da poupança, 
garantida a integralização do lancepor hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de 
caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea:apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 
total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declara do 
igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 
caução idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 
automaticamente será alterada para“À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 
comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações,incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida comas parcelas vincendas, autorizando o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que sedeu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagosem favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual nãoserão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos. Observação: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 
lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços 
pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramentoprévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmaremos lanços ofertados e recolherem 
a quantia respectiva na data designada para arealização dos leilões, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de 
que os arrematantes terão o prazo de até 24(vinte e quatro)horas para efetuar os pagamentos,salvo disposição judicial diversa. 
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos defalhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação dedeterminado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário,será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou PODER JUDICIÁRIOESTADO DO TOCANTINS1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO 
TOCANTINSPraça Mariano de Holanda Cavalcante, nº. 802, CEP 77.650-000Telefone: (63) 3366-2641 | E-mail: 
civel1miracema@tjto.jus.br VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s)nos leilões supra e 
não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 60 
(sessenta) dias. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) MÁRCIOMAGALHÃES LTDA., na pessoa de seu 
Representante Legal, MÁRCIOMAGALHÃES e WILMA LUCIA MAGALHÃES, casados entre si; bem como os eventuais: 
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins demoradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 
dasdatas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, 
do Código de Processo Civil/2015 ede que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remira execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º doCódigo de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e 
no futuro ninguém possa alegarignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na formada Lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. Miracema do Tocantins (TO), 25 de junho 
de 2020. ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTOJuiz de Direito. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: 1º LEILÃO: dia 10 de agosto de 2020, a partir das 13h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO: dia 
10 de agosto de 2020, a partir das 14h00min, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil (60% do valor da avaliação).  
LOCAL: Fórum desta Comarca, sito a Praça Mariano de Holanda Cavalcante, nº. 802, Miracema do Tocantins/TO e   
simultaneamente através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5000034-60.2005.8.27.2725 de EXECUÇÃO  
FISCAL em que é Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido MÓVEIS SANTA HELENA 
LTDA. - ME (CNPJ: 03.728.003/0001-34). CDA: A-611/05. BEM(NS): Lote urbano, vago, no 20-c, 1a etapa, Loteamento 
Correntinho - Miracema do Tocantins/TO, com área de 12.680,00m², com os seguintes limites e confrontações: inicia-se no 
marco primordial denominado D, cravado na confrontação com o lote 21 e com o lote 20-B; deste, segue confrontando com o lote 
20-B, no azimute de 90°00‟00” e distância de 252,64 metros, até o marco C, cravado na margem da via 04; daí, segue 
margeando com a referida via no azimute 188o27‟48” e distância de 54,31 metros, até o marco E, cravado na confrontação com 
o lote 20- D; daí segue confrontando com o lote 20-D no azimute de 270°00‟00” e distância de 198,54 metros, até o marco F, 
cravado na margem da via 03; daí, segue margeando a via 03 no azimute de 305°50‟59” e distância de 68,83 metros, até o 
marco 05, cravado, na confrontação com o lote 21; daí segue confrontando com o lote 21 no azimute de 35°50‟59”e distância de 
16,54 metros, até o marco primordial denominado D, ponto de partida. Imóvel matriculado sob o n°. 6.774 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Miracema do Tocantins/TO. Obs.: tem como característica vegetação nativa tipo cerrado, terra de baixa qualidade 
e nenhuma benfeitoria. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), em 06 de setembro de 2018.  **Avaliação sujeita 
a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: ELPÍDIO RODRIGUES ALVES, 
Rua Pedro Teixeira, 664, Miracema do  Tocantins/TO. ÔNUS: Consta Penhora nos autos n°. 3354/04 de Execução Fiscal, em 
favor da União (Fazenda Nacional), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins/TO; Penhora nos autos 
n°. 2011.0005.9760-7 de Execução Fiscal, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de 
Miracema do Tocantins/TO; Outros eventuais constantes na Matricula Imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 
66.907,96 (sessenta e seis mil, novecentos e sete reais e noventa e seis centavos), em 02 de junho de 2014. LEILOEIRO: 
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO:  Havendo acordo, a comissão devida 
será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo executado. Em caso de arrematação, 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Em havendo extinção por pagamento, a comissão será de 2% 
(dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação – o que for menor – a ser pago pelo executado. **Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil  subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens 
serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJTO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da  comissão 
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) 
será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação 
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado,  deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO: Em caso de 
imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo 
leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança, garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 
idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor total do 
parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à  aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução 
idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 
automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 
comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
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ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos. Observação: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 
lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços 
pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br , a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 
respectiva na data designada para a realização dos leilões, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 
arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam 
desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não 
havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) 
dias. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado executado MÓVEIS SANTA HELENA LTDA. - ME na pessoa de seu Representante 
Legal e ELPÍDIO RODRIGUES ALVES e MARIA DAS GRAÇAS FORMIDA ALVES, casados entre si, bem como os eventuais: 
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente  averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. Miracema do Tocantins (TO), 25 de 
junho de 2020. ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO - Juiz de Direito.  
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estadodo Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER, a quantos virem o presente edital de 
intimação com prazo de 20 dias, extraído da Ação de Execução Fiscal, nº 5000205-41.2010.827.2725, onde PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS move em desfavor de DIBENSLEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, virem ou 
dele conhecimento tiverem que fica por este, INTIMADO, DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL inscrito sob o 
CNPJ: 65.654.303/0001-73, dos termos despacho proferido nos presentes autos evento 34, para efetuar o pagamento voluntário 
do débito, no prazo de 15 (quinze) diasúteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 
10% (dez por cento) ehonorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado 
depenhora e avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º. DESPACHO: "(1. INTIME-SE o executado, na 
pessoa de seu advogado, ou por carta com aviso de recebimento, serepresentado pela Defensoria Pública, para efetuar o 
pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) diasúteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) ehonorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente 
expedição de mandado depenhora e avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º)". E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de 
costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, em 24 de outubro de 2019. 
Eu,Maria Sebastiana Galvão da Silva, o digitei. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0028933-29.2014.8.27.2729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MARCUS VINICIUS ALMEIDA SABOIA 
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FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) MARCUS VINICIUS ALMEIDA SABOIA, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Gurupi/TO, nascido aos 
16 dias do mês de abril de 1992, filho de José Carlos Marinho Saboia e de Marilene Martins de Almeida, portador do RG: 
044972942012-5/SSP/MA, CPF: 034.360.021-86?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 15 (quinze) dias, a 
fim de cientificar-lhe da DECISÃO DE PRONÚNCIA, proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0028933-29.2014.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIOTrata-se de Ação Penal Pública interposta em desfavor de MARCUS VINICIUS 
ALMEIDA SABOIA E PAULOROBERTO MARINHO SABOIA, devidamente qualificados, imputando-lhes a prática da conduta 
tipificada noartigo 121, § 2.º, II e IV, c.c artigo 14, II, e artigo 29, todos do Código Penal, conforme descrição abaixo (...) Recebida 
a denúncia no dia 13 de novembro de 2014, os réus foram pessoalmente citados e apresentaramresposta à acusação conforme 
Evento 34. Com a instrução, as alegações finais foram apresentadas pelaspartes sob a forma de memoriais escritos, ocasião em 
que o representante do Ministério Público postulou pelapronúncia do acusado nos termos narrados na inicial.Ato contínuo, o 
representante da Defensoria Pública requereu o reconhecimento da legítima defesa, além depostular, caso haja procedência da 
inicial, que o delito seja desclassificado para a forma simples, afastando asqualificadoras imputadas.É o relatório. 2. 
FUNDAMENTAÇÃOQuanto à materialidade do delito, entendo suficientemente demonstrada por todos os documentos 
constantesnos autos, em especial aqueles juntados ao Inquérito Policial.Sem a pretensão de refletir o julgamento plenário, 
embora os réus tenham negado a prática do delito, aduzindoque não sabem afirmar quem desferiu os golpes de faca na vítima, 
os elementos de prova juntados aos autosem ambas as fases, especialmente quando conjugados, nos transmitem indícios 
suficientes da autoria para osfins dessa apreciação sumária, cuja máxima é a defesa da sociedade. Verifico, portanto, indícios de 
açãodirecionada a atingir a vida da vítima Rony Costa França, somente não conseguindo por intervenção de terceirapessoa e 
atendimento médico eficiente.As testemunhas inquiridas em juízo, somadas às declarações colhidas na fase policial auxiliaram 
referidaconclusão.Embora se reconheça o brilho do trabalho apresentado pela Defesa, suas alegações não se 
mostraramabsolutas a ponto de justificar acolhida integral nesta fase, na qual vigora o princípio "in dúbio pro societate" esurge a 
necessidade de maior resguardo do interesse público.Não vislumbrei, por ora, a presença de elementos que apontem tão 
somente à reação dos réus por legítimadefesa. Embora perceba indícios de provocação da vítima, a conduta dos acusados se 
mostra totalmentedescabida. Há nos autos a indicação de que após desentendimento verbal entre as partes, um dos 
denunciadosfoi até o interior do imóvel e voltou na posse da faca, a qual foi aparentemente utilizada pelos dois agentes 
paraatingir a vítima, com indicação de que isso ocorreu mesmo quando Rony tentava evadir do local após o primeirogolpe. 
Demonstrada, pois, sua dificuldade de defesa.Por outro lado, acolhendo a postulação da Defesa, afasto a qualificadora referente 
à motivação fútil. A instruçãodemonstrou que a razão do desencadeamento dos fatos foi a presença da vítima, a qual não tinha 
sidoconvidada, na residência de um dos réus, onde ocorria a comemoração familiar. A reação dos acusados,embora ilícita, não 
deve ser considera fútil. DA PRONÚNCIAConsoante as circunstâncias apontadas acima e com base no mandamento do artigo 
413, § 1.º, do Código deProcesso Penal, sem manifestar de forma aprofundada para não influenciar no julgamento do feito, 
vislumbro apresença de subsídios suficientes para justificar a submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.Desse 
modo, presentes os indícios da autoria e provada a materialidade do fato, havendo indicativos suficientesde animus necandi, 
PRONUNCIO os réus MARCUS VINICIUS ALMEIDA SABOIA E PAULO ROBERTOMARINHO SABOIA pela prática da conduta 
tipificada no artigo 121, § 2.º, IV, c.c artigo 14, II, e artigo 29, todosdo Código Penal.Ato contínuo, diante da ausência dos 
requisitos que justifiquem o decreto de prisão, concedo aospronunciados o direito de interpor eventual recurso em 
liberdade.P.R.I.Palmas - TO, 17 de janeiro de 2017. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR,JUIZ DE DIREITO". Palmas, aos 
28/07/2020. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0033311-23.2017.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ZENILVAN PARAGUAÇU GOMES 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA , 1ª 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) ZENILVAN PARAGUAÇU GOMES, brasileiro, artesão, união estável, 
natural de Silvanópolis-TO, nascido aos 12/01/1978, filho de José Garcia Lopes Gomes e de Zenaide Mascarenhas Paraguaçu 
Gomes, portador do RG 1.081.785 SSP-TO, residente e domiciliado na Travessa da Bartolomeu Bueno, nº 573, Centro, Porto 
Nacional-TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00333112320178272729, pelos motivos a 
seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, representado pelo órgão de execução 
que a esta subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 129, I, da Constituição Federal e artigo 24 do Código de 
Processo Penal, com base no que restou apurado nos autos do Inquérito Policial, que instrui a presente, vem, nos termos do 
artigo 41 do Código de Processo Penal Brasileiro, oferecer DENÚNCIA em desfavor de: ZENILVAN PARAGUAÇU GOMES, 
brasileiro, artesão, união estável, natural de Silvanópolis-TO, nascido aos 12/01/1978, filho de José Garcia Lopes Gomes e de 
Zenaide Mascarenhas Paraguaçu Gomes, portador do RG 1081785, SSP-TO, residente na Travessa da Bartolomeu Bueno, nº 
573, Centro, Porto Nacional-TO, em razão dos fatos delituosos a seguir descritos, No dia 15 de outubro de 2016, por volta das 
19:00h, na Av. Teotônio Segurado, altura do St. Bertavile, nesta Capital, ZENILVAN PARAGUAÇU GOMES, agindo com dolo 
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eventual, atropelou e matou a vítima UBIRAJARA VIEIRA CIRIANO, ao invadir a “contramão de direção” e conduzir veículo 
automotor sob a influência de álcool e sem permissão ou Carteira Nacional de Habilitação, omitindo socorro, causando na vítima 
as lesões descritas no Laudo de Exame Necroscópico, evento 38, OUT1, suficientes para a produção do resultado morte. Consta 
dos autos que a vítima UBIRAJARA VIEIRA CIRIANO se locomovia em uma bicicleta e o denunciado ZENILVAN PARAGUAÇU 
GOMES, não bastasse o estado etílico em que se encontrava na condução de veículo automotor, mesmo não possuindo 
habilitação para dirigir, ou seja, CNH, invadiu a contramão de direção e atropelou a vítima, conforme conclusão do Laudo Pericial 
e depoimento das testemunhas inquiridas e ainda empreendeu fuga, deixando de prestar socorro à vítima. Apurou-se nos autos 
que o denunciado recusou a realizar o teste do bafômetro, mas a alcoolemia restou demonstrada, já que ele confessou em seu 
depoimento na DEPOL ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, assim como a testemunha Pedro Henrique Medina, 
policial militar que o abordou após o crime, afirmou que ele se apresentava “visivelmente embriagado”. Conforme os Laudos 
Periciais anexados aos eventos 38, o sinistro só ocorreu porque o indiciado invadiu a “contramão de direção” e por conduzir 
veículo automotor sob a influência de álcool e sem Permissão ou Carteira Nacional de Habilitação, e por omissão de socorro, 
conforme confissão, declarações de testemunhas inquiridas, e demais provas coligidas aos autos. Em razão dos motivos 
expostos e pelo conjunto probatório constante dos presentes autos, o denunciado ZENILVAN PARAGUAÇU GOMES, matou a 
vítima UBIRAJARA VIEIRA CIRIANO, agindo com “dolo eventual”, dada a embriaguez do denunciado, aceitando e assumindo o 
risco do provável resultado ilícito. A materialidade do delito, bem como, a autoria restaram à saciedade demonstrado nos autos, 
conforme Laudo Necroscópico, testemunhos e confissão do denunciado, tudo inserto nos Autos de Inquérito Policial. Diante do 
exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DENUNCIA a Vossa Excelência ZENILVAN PARAGUAÇU 
GOMES, como incurso nas sanções art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro c/c Arts. 292, 293 e 297 e seus §§, do Código de 
Trânsito Brasileiro. Requerendo que, após recebimento da inicial, seja o denunciado citado para oferecer resposta à acusação e, 
depois do necessário recebimento da presente peça, sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o 
procedimento previsto nos artigos 394/497 do Código de Processo Penal, devendo o denunciado ser pronunciado e submetido a 
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, onde deverá ser condenado, pugnando-se, inclusive, que seja fixada em sentença valor 
mínimo para reparação dos familiares da vítima, conforme o artigo 387, IV do Código de Processo Penal. Rol de Testemunhas: 
1. CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA, qualificado no evento 1, podendo ser encontrado no 6ª Batalhão da Polícia Militar, Palmas-TO; 2. 
PEDRO HENRIQUE MEDINA XAVIER, qualificado no evento 1, podendo ser encontrado no 6º Batalhão da Polícia Militar, 
Palmas-TO; 3. JACKSON BARBOSA DA SILVA, qualificado no evento 1, podendo ser encontrado na Quadra 1007 Sul, Alameda 
08, Lote 1, Casa 16, Palmas-TO. Palmas, 06 de outubro de 2017. DELVEAUX PRUDENTE JÚNIOR Promotor de Justiça – em 
substituição automática." DESPACHO: " Vistos etc. Cumpra – se a segunda parte do despacho contido no Evento 32. Cite – se o 
acusado por edital. Expeça – se o necessário. Cumpra – se.” 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 
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, 20/07/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

2ª 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 0041317-19.2017.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JUAREZ DA CRUZ JUNIOR 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JUAREZ DA CRUZ JUNIOR, brasileiro, solteiro, pintor, portador do RG 
nº 820.884 - SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 935.105.511-68, filho de Juarez da Cruz e Maria Rosa de Sousa, nascido aos 
10/12/1986, natural de Imperatriz/MA, residente e domiciliado na QD 103 NORTE, RUA NO 09, 30 - REGIÃO NORTE - 77000000 
- Palmas, TO (Residencial) e Quadra 407 Norte, Alameda 03, Lote 42, 42 - 407 Norte - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00413171920178272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições privativas 
constitucionais, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: JUAREZ DA CRUZ JÚNIOR, brasileiro, 
solteiro, pintor, portador do RG nº 820.884 - SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 935.105.511-68, filho de Juarez da Cruz e Maria 
Rosa de Sousa, nascido aos 10/12/1986, natural de Imperatriz/MA, residente e domiciliado na Quadra 407 Norte, Alameda 03, 
Lote 42, nesta Capital, imputando-lhe a prática da seguinte conduta delitiva: De acordo com o Boletim de Ocorrência n° 2735 E 
/2017 acostado aos autos do inquérito policial, no dia 04 de janeiro de 2017, nesta Capital, foi constatado que o denunciado 
obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da empresa vítima Grupo Energisa Tocantins, induzindo-a e mantendo-a em erro, 
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mediante fraude. Restou apurado que na época dos fatos, servidores da ENERGISA se deslocaram até a residência do 
denunciado, localizada na Quadra 103 Norte, Rua n° 09, Lote 30, de Unidade Consumidora nº 548998-4, no intuito de proceder a 
vistoria de rotina, em conjunto com a equipe da D.E.R.F.A.E. Nesta ocasião os mesmos verificaram que a energia do imóvel 
estava sendo fornecida através de uma ligação clandestina direta, sem medição. Em razão disso, a perícia se fez presente no 
local e ratificou a irregularidade acima descrita, consoante Laudo Pericial nº 303/2017 carreado aos autos (evento 1 – INQ1 – fls. 
11). A empresa vítima descreveu os prejuízos suportados em virtude da irregularidade detectada na referida unidade 
consumidora, conforme se infere no (evento 6), afirmando, ainda, que até o presente momento encontra-se em aberto e 
nenhuma negociação foi entabulada entre as partes. Assim agindo, o denunciado Juarez da Cruz Júnior incorreu nas sanções 
dos 171, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, 
recebida e autuada, seja o denunciado citado para apresentar defesa preliminar, designada audiência de instrução e julgamento, 
com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório do réu e demais providências, seguindo-se o feito até final 
Sentença condenatória. Termos em que, Pede deferimento. Gabinete da 3ª Promotoria de Justiça da Capital, 05 de dezembro de 
2017. FABIO VASCONCELLOS LANG 6º Promotor de Justiça da Capital Respondendo pela 3ª PJCap (Portaria nº 
331/2015)" DESPACHO: "Cite-se o réu via edital, com prazo de 15 dias, conforme requereu o M. Público em sua última 
manifestação.  Caso o réu não atenda ao chamado editalício, fica desde já suspenso o processo e o curso da prescrição, na 
forma do artigo 366 do CPP. Indefiro o pedido de antecipação da colheita de prova oral, vez que esta é exceção e não a regra, 
não se compreendendo que se venha a instruir antecipadamente ação penal por crime de estelionato. Intimem-se. 22/07/2020. 
Luiz Zilmar dos Santos Pires, 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 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, 
27/07/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0038456-60.2017.8.27.2729 
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado (a): ROBSON SANTOS OLIVEIRA 
FINALIDADE: O juiz de direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que, por esse meio, INTIMA 
o(a) acusado(a) ROBSON SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Itabuna - BA, nascido aos 24.02.1983, portador do 
R.G. nº 0911545298 SSP/BA e CPF nº 018.116.555-48, filho de Diormino Cruz de Oliveira e Maria de Lourdes Santos, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 00384566020178272729, cujo resumo/teor segue transcrito: SENTENÇA: "1. RELATÓRIOO 
Ministério Público denunciou Ellen Cristina Santos Silva,...; Eliede França dos Santos,...; Robson Santos Oliveira, brasileiro, 
solteiro, desocupado, nascido aos 24 de fevereiro de 1983, natural de Itabuna-BA, filho de Diormino Cruz de Oliveira e Maria de 
Lourdes Santos, portadora do RG nº 0911545298 SSP/BA, e CPF sob o nº 018.116.555-48; e Wellington Galdino Querido,..., 
narrando o que segue: Consta dos Autos de Inquérito Policial que no segundo semestre do ano de 2017, os denunciados, em 
companhia de outros indivíduos ainda não identificados nos autos, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de 
seus atos, previamente ajustados em unidade de desígnio e união de vontades, associaram-se com o fim de cometer crimes em 
estabelecimentos comerciais de secos e molhados em diversas unidades da Federação (conforme Termo de Declarações, e 
imagens de circuito de monitoramento anexados aos Autos de IP); em prejuízo da empresa vítima “Hipermercado Atacadão”. 
Exsurge dos autos investigatórios que na data de 06/09/2017, os denunciados, em companhia de outros indivíduos não 
identificados nos autos, foram a uma das lojas da rede “Atacadão”, localizada em Taguatinga-DF, e com unidade de desígnios e 
divisão de tarefas, obtiveram para para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima, no importe aproximado entre 
R$50.000,00 a R$55.000,00, pois, após terem falsificado cupom fiscal daquele estabelecimento, conseguiram adquirir um 
carregamento volumoso de leite em pó marca “Ninho”, à venda na referida loja. Os fatos estão sendo apurados no IP nº 
947/2017 em curso perante a 17ª DP de Taguatinga/DF. Passado pouco tempo daquele fato, os denunciados viajaram à cidade 
de São Paulo/SP, onde, em uma das lojas da rede “Atacadão”, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, utilizando-se do 
mesmo modus operandi, obtiveram para para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima, na quantidade de 265 caixas de 
cerveja, marca Skol, pois, após terem falsificado cupom fiscal daquele estabelecimento, conseguiram adquirir um carregamento 
volumoso de leite em pó marca “Ninho”, à venda na referida loja. Os fatos estão sendo apurados em Inquérito Policial próprio.  
Posteriormente, utilizando-se do mesmo modus operandi, os denunciados, novamente na data de 22/10/2017, em companhia de 
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outros indivíduos também não identificados nos autos, foram a outra loja da rede “Atacadão”, esta localizada em Valparaíso-GO, 
e lá obtiveram para para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima, pois, após falsificarem o cupom fiscal daquele 
estabelecimento, conseguiram adquirir produtos da referida loja. Tais fatos estão sendo apurados no IP nº 112/2017 em curso 
perante a 1ª DP da cidade de Valparaíso-GO. Extrai-se do feito que a empresa vítima, após contatar os crimes, conseguiu 
verificar junto ao sistema de monitoramento das lojas onde os fatos ocorreram, as imagens dos autores das práticas ilícitas ora 
em comento, as quais foram repassadas a todos os funcionários das demais lojas do grupo espalhadas pelo país. Em razão 
disso, na data de 27/10/2017, os denunciados viajaram até a cidade de Anápolis/GO, dirigindo-se à loja filial da rede “Atacadão” 
existente naquela localidade, onde, com o mesmo modus operandi, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, tentaram obter 
para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima, só não logrando o êxito almejado por circunstâncias completamente 
alheias às suas vontades, uma vez que, já alertados sobre as ações da quadrilha, e conhecendo a aparência de seus integrantes 
(em virtude das fotos que foram extraídas do sistema de câmeras de vigilância das lojas onde já haviam dado os golpes, as quais 
foram divulgadas aos funcionários de todas as demais lojas da rede), prepararam-se para detê-los tão logo os avistaram no 
inteiro do comércio. Ocorre que, um dos integrantes, percebendo que os membros da quadrilha já estavam sendo vigiados pelos 
funcionários do “Atacadão”, através do telefone celular, avisou para que todos debandassem. Os funcionários daquele comércio 
tentaram alcançar os quadrilheiros a fim de detê-los, porém sem sucesso. Os denunciados conseguiram evadir-se do locus delicti 
sem serem apanhados. Ante ao insucesso daquela empreitada, decidiram que aplicariam o golpe em outra loja mais próxima. 
Então viajaram no mesmo dia para esta cidade e comarca de Palmas/TO, onde há uma loja f ilial da rede “Atacadão”. Assim, na 
data de 28/10/2017, deslocaram-se à loja do “Atacadão”, nesta Capital, utilizando-se do mesmo modus operandi, ocasião em que 
aportaram ao nominado estabelecimento comercial e informaram a um dos funcionários da gerência que pretendiam comprar 
uma grande quantidade de cerveja, marca Skol, ocasião em que pediram para um dos separadores de mercadoria que 
separasse um palete de bebida daquela marca. Nessa oportunidade, os denunciados foram reconhecidos pelos funcionários do 
referido Hipermercado, os quais já se encontravam em alerta para tal situação. Por tais motivos os inculpados foram abordados e 
detidos até a chegada da Polícia Militar, que os prendeu e os conduziu à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. 
Durante a fase inquisitiva, descobriu-se que os denunciados haviam praticado o mesmo crime em outras lojas do gênero, como, 
por exemplo, em lojas da rede “Assaí” e da rede “Makro”. Portanto, materialidades e autoria delitivas devidamente demonstradas 
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, e demais provas coligidas aos Autos de IP. 
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia ELLEN 
CRISTINA SANTOS SILVA, EDIEDE FRANÇA DOS SANTOS, ROBSON SANTOS OLIVEIRA e WELLINGTON GALDINO 
QUERIDO, já devidamente qualificados, como incursos nas penas do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal 
brasileiro. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para as empresas vítimas, nos termos do art. 387, 
inciso IV, do Código de Processo Penal. Os acusados foram presos em flagrante em 28/10/2017 e tiveram as prisões convertidas 
em preventivas na audiência de custódia (evento 23 do IP 0036123-38.2017.8.27.2729 ). Posteriormente, tiveram a liberdade 
provisória concedida, mediante o pagamento de fiança, nos seguintes valores: Robson: R$ 5.000,00 (Autos nº 0036333-
89.2017.8.27.2729, eventos 19 e 26);...A denúncia foi oferecida em 16/11/2017 e recebida em 17/11/2017. Os acusados foram 
citados e apresentaram respostas por intermédio de advogados constituídos (Robson e Wellington no evento 16 e Eliede e 
Ellen no evento 18). Na decisão do evento 22, o recebimento da denúncia foi ratificado.Observou-se que os acusados faziam jus 
ao benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9099/1995), tendo sido então realizada a audiência para 
apresentação da proposta, aceita por todos eles (evento 89). Noticiou-se que Robson passou a ser processado por outro fato, 
dessa forma o sursis processual foi revogado em relação a ele (evento 132). O acusado apresentou nova resposta (evento 138), 
porém este juízo ratificou o recebimento da denúncia em relação a ele (evento 140)...Nas audiências de instrução, foram ouvidas 
as seguintes pessoas: Rafael Gonçalves Silva, Robson Divino da Silva Furquim, Renato Tolentino Mendes (em 29/01/2019, 
evento 266), Carlos Silva Neves (evento 294, carta precatória nº 5095688.55.2019.8.09.0051), Robson Santos Oliveira 
 (evento 319, por carta precatória) e Wellington Galdino Querido (eventos 322 e 323, por carta precatória)... O Ministério 
Público apresentou alegações finais por meio de memoriais (evento 338), em que sustentou a condenação dos acusados 
Robson Santos Oliveira, Wellington Galdino Querido e Eliede França dos Santos,  pela conduta descritas nos art. 288 
caput, do Código Penal. A defesa de Robson e Wellington também por memoriais,  pediu o que segue (evento 345): EX 
POSITIS, por medida de justiça, aguarda-se seja a presente ação penal seja julgada IMPROCENDENTE, por insuficiência de 
provas e ausência dos requisitos legais. Nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Alternativamente não sendo 
o entendimento pela absolvição, requer a observância em relação A DOSIMETRIA DE PENA. REGIME PRISIONAL 
ADEQUADO, uma vez os processados são primários, bem como possibilidade de RECORRER EM LIBERDADE....2. 
FUNDAMENTAÇÃO Esclareço que esta sentença diz respeito a Robson, Wellington e Eliede, pois Ellen continua beneficiada 
com a suspensão condicional do processo (evento 89), tendo sido formados autos apartados em relação a ela....O acusado 
Robson Santos Oliveira negou a autoria em Juízo. Disse que foi contratado para um trabalho, mas não sabia que era ilícito, 
sendo que foi preso em Palmas-TO. Não conhecia os outros acusados e ficou conhecendo por ocasião da sua prisão...Conforme 
se extrai dos depoimentos das testemunhas, Wellington, Robson e Eliede faziam parte de um grupo que praticava crimes 
contra supermercados, e inclusive tinham realizado as mesmas condutas em outras cidades, como noticiado. De acordo com o 
apurado, os acusados estavam sendo visados pelas empresas vítimas, que tomaram conhecimento do modus operandi do grupo 
e tinham identificado os envolvidos por meio do sistema de monitoramento de suas filiais, o que possibilitou a abordagem nesta 
capital....João Carlos detalhou o modo como o grupo agia ao ingressar nas lojas, adicionando que os fatos ocorreram em 
Taguatinga-DF, Anápolis-GO, Valparaíso-GO  e em Palmas -TO, onde se conseguiu a detenção e identifficação dos acusados. 
As demais testemunhas foram firmes em ratificar que Eliede, Robson e Wellington tiverem envolvimento no fato ocorrido no 
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supermercado de Palmas, onde se tentou utilizar o mesmo modus operandi identificado em outras lojas que haviam sofrido as 
ações do grupo. ..Robson negou a autoria delitiva e disse que no dia trabalhava como motorista, sem saber de qualquer 
atividade ilícita. Apesar das versões apresentadas por estes acusados, as testemunhas confirmaram as atividades do grupo em 
várias cidades, identificando-os nas imagens dos circuitos internos de vigilância...Conforme explanado por Rafael, os acusados 
ingressavam nas lojas de posse de um cupom de compra falsificado, do qual constavam mercadorias de grande valor e volume. 
O documento parecia verdadeiro e levava os empregados das lojas a acreditar que os produtos haviam sido pagos. Para dar 
aparência de credibilidade à compra, os acusados adquiriam licitamente pequenas quantidades dos mesmos produtos e se 
digiriam às áreas das lojas onde eram entregues as mercadorias. Eles então entregavam o cupom falso e recebiam as 
mercadorias pelas quais não haviam pagado, obtendo a vantagem ilícita em prejuízo das empresas, o que caracteriza 
estelionato. ...2 Comprovou-se nos autos que os acusados Wellington, Robson e Eliede faziam parte do grupo que 
tinha caráter estável, ou seja, não praticaram fatos de modo aleatório, A propósito, eles respondem pelos crimes 
isoladamente em processos que tramitam em outros estados (evento 130 e 219), o que comprova sua atuação do grupo 
criminoso.  Ainda que os acusados não tenham integrado o grupo desde o início de sua formação, devem ser punidos, pois o 
sujeito pratica o delito no momento que adere à associação criminosa já existente. Por fim, não encontra respaldo nos autos a 
tese defensiva de negativa de autoria, em razão de Wellington e Robson terem afirmado que não conheciam os demais 
denunciados e não sabiam da ilicitude dos fatos. Conforme dito acima, as imagens e provas testemunhais são contundentes 
quanto ao envolvimento dos acusados nas ações cometidas, portanto os argumentos da defesa não têm amparo nas provas 
produzidas no processo.. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar os acusados Eliede 
França dos Santos, Robson Santos Oliveira e Wellington Galdino Querido nas sanções do art. 288, caput, do Código 
Penal...3.2. Doso agora a pena de Robson Santos Oliveira 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o 
acusado agiu com culpabilidade peculiar ao tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser 
consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências das infrações 
não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; não há evidências de que o comportamento das empresas 
vítimas tenha contribuído para os resultados, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: não havendo circunstância 
prejudicial ao acusado, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão. 2ª fase – Atenuantes e agravantes: não há. 3ª fase – Causas de 
diminuição e aumento de pena: não há.  Pena definitiva: Fica assim estabelecida a pena definitiva de Robson Santos Oliveira 
em 1 ano de reclusão. Regime inicial e local de cumprimento da pena: por força dos fundamentos que nortearam a fixação da 
pena-base, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução. 
Sursis: deixo de suspender o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a  medida mais consentânea com o fato é a 
substituição (Código Penal, art. 77, inciso III). Substituição: substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de 
prestação de serviços à comunidade, modo de cumprimento a ser especificado pelo juízo da execução. Recurso: concedo ao 
acusado o direito de recorrer em liberdade, por não estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Além disso, o 
regime inicial e a substituição são incompatíveis com a prisão. Direitos políticos: os direitos políticos do acusado ficarão 
suspensos durante os efeitos da condenação (art. 15, inciso III, da Constituição Federal)... 3.4. Disposições comuns: Custas 
processuais: condeno os acusados ora condenados ao pagamento das custas processuais, a proporção de 1/4 para cada. 
Eventual isenção será decidida na execução. Reparação mínima do dano: nada a decidir. Fiança: os valores recolhidos como 
fiança serão utilizados para pagamento das partes das custas processuais de cada acusado ora condenado. O restante deverá 
ser-lhes restituído. Coisas apreendidas, outros efeitos da condenação: nada há que se decidir. Disposições finais: o processo 
deverá ser encaminhado à SECRIM para as intimações e demais providências previstas no Manual de Procedimentos Criminais 
do Tocantins. A propósito, os acusados deverão ser intimados inclusive para informarem seus dados bancários para restituição 
da fiança. Palmas, 22/06/2020. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA - Juiz de Direito." Palmas, 24/07/2020. Eu, HERICÉLIA DA 
SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
PORTARIA Nº 037/2020 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
190/2020; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Judiciário nº 621, de 12 e dezembro de 2019, que reduz o expediente no Poder 
Judiciário para o período de 08h às 14h, no mês de janeiro de 2020; 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo I da Portaria nº 190/2019, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 31/07/2020 às 18h a 
07/08/2020, às às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Rubem Ribeiro de Carvalho , servidora Iara Silvia Roieski e oficiala 
de justiça Lilian Silva . 
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Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
 Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte  e oito (28) dias 
do mês de julho  (07) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DAMIAO CARNEIRO NETO. CNPJ/CPF: 895.314.771-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00462206320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180009533, inscrita em 
22/07/2016, referente à COSIP; 20180009534, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; 20180014315, inscrita em 
28/08/2018, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.437,46 (Dois Mil 
e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00096663720158272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANTOS & 
BEZERRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12671054000168, bem como de seus sócios coobrigados ADILENE SANTOS, CNPJ/CPF. 
03276997336; e REINALDO GOMES BEZERRA, CNPJ/CPF. 70637059115 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, 
que atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 
72 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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. Custas pela parte executada. Honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se.  Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00298305720148272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de JOSÉ LIMA 
CORREIA, CNPJ/CPF. 17228166272 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, que atualmente encontra-se em local 
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 65 os autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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. Custas pela parte executada. Honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
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albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se.   
Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50019455620098272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de VALDIR 
ROGERIO DA SILVA, CNPJ/CPF. 82229040197 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, que atualmente encontra-se 
em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 70 os autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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. Custas pela parte executada.  Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se.    Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00208187720188272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de HILLSON 
FREITAS CARDOSO, CNPJ/CPF. 91743125100 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, que atualmente encontra-se 
em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 os autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intimem-se. Cumpra-se.   Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00301901620198272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de MARIA DA 
GLORIA SOARES ALVES PUGAS, CNPJ/CPF. 24631000104 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, que atualmente 
encontra-se em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 os autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 

Portarias 
PORTARIA Nº 003, de 14 de julho de 2020, da Vara de Execuções Fiscais e Saúde Pública da Comarca de Palmas; 
Institui o Manual de Rotinas das Ações Executivas Fiscais e Ações Conexas e dispõe sobre a delegação de atos ordinatórios, 
sem caráter decisório, aos servidores da secretaria da unidade. 
O Juiz de Direito titular da Vara de Execuções Fiscais e Saúde Pública da Comarca de Palmas, Gil de Araújo Corrêa, no uso de 
suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da eficiência na prestação dos serviços públicos de qualquer natureza, da 
instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da razoável duração do processo, nos termos em que dispõe o art. 5º, 
LXXVIII, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar, desburocratizar, desconcentrar, facilitar e agilizar a prática de atos processuais, 
a fim de que a prestação jurisdicional seja efetiva, célere e eficaz; 
CONSIDERANDO que a delegação da prática de atos, sem caráter decisório, aos servidores, traduz meio voltado a garantir 
celeridade na tramitação do processo; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV, da CF/88, c/c. o art. 203, §4º, do Código de Processo Civil, 
CONSIDERANDO as diretrizes definidas na META 5, do Conselho Nacional de Justiça para a desjudicialização das ações de 
execuções fiscais; 
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CONSIDERANDO as diretrizes do planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins; 
CONSIDERANDO as disposições do art. 781 e seguintes do Provimento 11/2019/CGJUS/TJTO; 
CONSIDERANDO tratar-se de unidade especializada nas ações executivas fiscais e que a matéria representa um dos gargalos a 
serem superados na redução da taxa geral de congestionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o expressivo numero de feitos atualmente em andamento na unidade; 
CONSIDERANDO tratar-se da maior unidade judicial do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade em manter um padrão no cumprimento dos atos da secretaria e consequente qualidade na 
prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a necessidade de manter normativa interna que possa auxiliar os colaboradores no cumprimento de atos da 
secretaria de forma mais produtiva; 
RESOLVE: 
Art. 1º – Instituir, no âmbito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde Pública da Comarca de Palmas, o Manual de Rotinas das 
Ações Executivas Fiscais e Ações Conexas nos termos desta Portaria, delegando aos servidores da secretaria o cumprimento de 
atos, sem caráter decisório, nela dispostos; 
Art. 2º – O cumprimento dos atos dispostos nos termos da presente Portaria independe de despacho, podendo ser revisto pelo 
juiz quando necessário; 
Art. 3º – À secretaria da unidade incumbe, observando os termos do Provimento 11/2019/CGJUS/TJTO, cumprir as disposições 
deste manual nos termos que segue: 
1 – DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES: 
1.1 – Conferir a regularidade da classe processual, os assuntos da autuação e a indicação das partes e patronos, nos campos 
correspondentes; 
1.2 – Verificar se a Fazenda Pública está cadastrada como entidade e não como pessoa jurídica; 
1.3 – Havendo irregularidade e sendo esta sanável de ofício, proceder à devida correção; 
1.4 – Correta a autuação, autos conclusos - 0CLS–DESP INICIAL; 
1.5 – Não sendo passível de regularização, ou na incidência de endereço insuficiente para citação, lavrar certidão intimando-se a 
exequente no prazo de 30 (trinta) dias - EF–AG PROV PARTES; 
1.6 – Nas ações executivas fiscais não há incidência de custas iniciais (art. 39, Lei n.º 6.830/80) e de taxa judiciária (art. 85, VIII, 
Lei n.º 1.287/01); 
1.7 – Nas ações de conhecimento deverá a secretaria, salvo se houver pedido de gratuidade da justiça, analisar, além da 
regularidade do feito, nos termos já especificados, observar se as custas foram recolhidas e os DAJ,s vinculados aos autos; 
1.8 – Não recolhidas as custas ou não vinculados os DAJ,s, intimar o autor para comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) 
dias – AG-PROV PARTES; 
1.9 – Sendo a executada pessoa jurídica cadastrar no sistema e-Proc sócios indicados na inicial; 
1.10 – Nas ações executivas fiscais municipais cadastrar no sistema e-Proc, como interessada, a Secretaria Municipal de 
Finanças a fim de que esta possa prestar informações quanto à quitação ou parcelamento de débitos, nos termos já autorizado 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
1.11 – Nos casos de liminar, antecipação de tutela ou pedido de urgência, autos conclusos - 0CLS–URGENTE; 
1.12 – Pedido de desbloqueio de valores ou de bens, autos conclusos - 0CLS–DESB; 
1.13 - Conferir se os dados lançados no sistema e-Proc coincidem com aqueles indicados na inicial e no titulo executivo (CDA). 
1.14 – Nas ações executivas fiscais municipais observar o valor de alçada, nos termos da Lei Complementar Nº 279, de 18 de 
julho de 2013, em que definiu o valor máximo para o ajuizamento débitos de até 640 (seiscentos e quarenta) UFIP,s que 
atualmente (ano de 2020) representa um montante de R$2.201,60 (dois mil duzentos e um reais e sessenta centavos); 
1.15 – Inferior ao valor de alçada, certificar e intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
2 – DO RETORNO DOS AUTOS DA CONCLUSÃO: 
2.1 – Com despacho inicial, tomar as seguintes medidas: 
a) – Executado residente na comarca, expedir mandado de citação – EF-AG EXP MD/CARTA; 
b) – Executado residente fora da comarca, expedir carta de citação - EF-AG EXP MD/CARTA; 
c) – Executado residente fora da comarca e o endereço se localizar em zona rural, expedir carta precatória de citação – EF-AG 
EXP PRECATÓRIA; 
2.2 – Extinto o feito, intimar apenas a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES SENTENÇA; 
3 – DA DEVOLUÇÃO DE MANDADOS: 
3.1 – Devolvido o mandado de citação e decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da citação, bloqueio Bacenjud - 0Z–BACEN; 
a) – No caso do item anterior, não havendo determinação, autos conclusos – 0CLS-BACEN; 
3.2 – Em hipótese alguma as partes deverão ser intimadas da decisão que determina o bloqueio Bacenjud; 
3.3 - Expedido mais de um mandado, carta de citação ou carta precatória, após o cumprimento de todos os atos, bloqueio 
Bacenjud - 0Z–BACEN; 
3.4 - Expedido mais de um mandado de citação, carta de citação ou carta precatória de citação, restando o cumprimento de 
algum ato em razão da não localização do executado, buscar endereço - 11–ENDEREÇO; 
3.5 – Novo endereço, expedir novo ato citatório – EF-AG EXP MAND/CARTA; 
3.6 – Infrutífera a busca, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG APROV PARTES; 
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3.7 – Juntado aos autos informações do novo endereço e lá constando a informação do falecimento do executado, certificar nos 
autos o fato e intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – AG-PROV PARTES; 
3.8 – Expedido mandado de penhora e intimação e sendo este cumprido, aguardar prazo para oposição de embargos - EF–AG 
DEC PZ EMBARGOS; 
3.9 – Decorrido o prazo do item anterior, certificar nos autos e intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias - EF-AG APROV 
PARTES; 
3.10 – Não sendo cumprido o mandado de citação em razão do falecimento do executado, após juntada, intimar a exequente no 
prazo de 30 (trinta) - EF-AG APROV PARTES; 
3.11 – Não sendo cumprido o mandado de citação em razão do pagamento, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias - 
EF-AG APROV PARTES; 
3.12– Realizado arresto de bem, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias - EF-AG APROV PARTES; 
3.13 – Manifestando-se a exequente pela citação editalícia, expedir o ato – EF-AG EXP EDITAL; nos termos disposto no item 
6.1; 
3.14 – Após, expedir mandado de conversão de arresto em penhora – AG EXP MD/CARTA; 
3.15 – Penhorando-se imóvel e sendo o executado casado, intimar o cônjuge bem como eventuais cooproprietários – AG DEC 
PRAZO EMBARGOS; 
3.16 – Todos os executados deverão ser intimados da penhora, inclusive a pessoa jurídica e os respectivos sócios constantes na 
inicial; 
3.17 – Expedido mandado de citação e havendo indícios de que o executado está se ocultando para não ser citado deverá o 
oficial de justiça proceder à citação por hora certa, observando-se os requisitos do artigo 252 do Código de Processo Civil; 
3.18 – Citado por hora certa o executado, enviar, no prazo de 10 (dez) dias da juntada do mandado aos autos, carta dando-lhe 
ciência do ocorrido – EF-AG DEV AR. 
4 – DA CARTA DE CITAÇÃO: 
4.1 – Devolvido o “AR” - Aviso de Recebimento, após 5 (cinco) dias da sua juntada.  bloqueio Bacenjud – 0Z-BACEN; 
a) – No caso do item anterior, não havendo determinação, autos conclusos – 0CLS-BACEN; 
4.2 – Devolvida a correspondência, se houver necessidade buscar novo endereço – 11-ENDEREÇO; 
4.3 – Novo endereço, expedir novo ato – EF-AG EXP MD/CARTA; 
4.4 – Nova devolução, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
4.5 – Requerendo a exequente a citação por edital, expedir o ato – EF-EXP EDITAL CITAÇÃO, nos termos disposto no item 6.1; 
4.6 – Constatado nas buscas tratar-se do mesmo endereço, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias EF-AG PROV 
PARTES; 
4.7 – A fim de facilitar a análise do processo todo e qualquer servidor deverá incluir lembretes do ato da citação apontando o 
evento e a forma que se deu o ato, bem como indicando data final dos prazos quando suspenso o feito; 
4.8 – Excluir sempre os lembretes que perderem sua finalidade; 
5 – DAS CARTAS PRECATÓRIAS: 
5.1 – Expedida carta precatória, intimar a exequente para promover as condições necessárias junto ao juízo deprecado, ao seu 
efetivo cumprimento, principalmente quanto ao recolhimento/pagamento das diligências, advertindo-a de que a ausência de 
pagamento poderá dar ensejo à extinção do feito – AG DEV CARTA PRECATÓRIA; 
5.2 – Devolvida e baixada pelo juízo deprecado, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-PROV PARTES; 
5.3 – Após 3 (três) meses do prazo para cumprimento das cartas precatórias, sem devolução, expedir ofício solicitando o 
cumprimento e devolução; conforme artigo 151; XXI, do Provimento Nº 11/2019/CGJUS/TO. 
6 – DA CITAÇÃO POR EDITAL: 
6.1 – Requerendo a exequente citação por edital e esgotados os meios para citação pessoal, expedir o ato - EF-AG EXP 
EDITAL; 
6.2 – O ato (edital) será de 30 (trinta) dias, que serão contados em dias corridos, mais 5 (cinco) dias úteis da citação, prazo 
processual; 
6.3 – Decorrido o prazo do item anterior sem manifestação, bloqueio Bacenjud – 0Z-BACEN; 
6.4 – Não havendo determinação de bloqueio, autos conclusos – 0CLS-BACEN 
6.5 – Citado por edital, havendo arresto, expedir ato de conversão em penhora – EF-AG EXP MD/CARTA; 
6.6 – Após, intimar o executado, por edital, para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias – EF-EXP EDITAL; 
6.7 – Não havendo manifestação, nomear curador especial; 
6.8 – Nos termos do Art. 8º, § 1º, da 6.830/1980 - Lei de Execuções Fiscais, o executado ausente do país será citado por edital 
com prazo de 60 (sessenta) dias. 
7 – DO CURADOR ESPECIAL: 
?7.1 – A nomeação de Curadoria somente se dará quando o executado tiver sido citado por edital, por hora certa, se encontrar 
preso e for revel e houver constrição nos autos; 
7.2 – Citado por edital e havendo bloqueio de valores intimar por edital, no mesmo ato, acerca da impenhorabilidade – 5 (cinco) 
dias – e para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias - EF-AG DEC PRAZO EMBARGOS; 
a) – Na hipótese do item anterior o prazo para opor embargos somente fluirá nos casos em que não houver manifestação acerca 
da impenhorabilidade; 
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7.3 – Decorrido o prazo, não havendo manifestação, nomear curador especial intimando-o no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 
impenhorabilidade – EF-AG PROV PARTES; 
7.4 – Manifestando-se acerca da impenhorabilidade, autos conclusos – 0CLS-DESB; 
7.5 – Após, sem manifestação, intimar curador especial para opor embargos no prazo de 60 (sessenta) dias – EF-AG DEC 
PRAZO EMBARGOS 
7.6 – Penhorado-se outros bens que não sejam valores, intimar por edital para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias – EF-
AG DEC PRAZO EMBARGOS; 
7.7 – Decorrido o prazo, nomear curador especial, intimando-o no prazo de 60 (sessenta) dias, para opor embargos – EF-AG 
DEC PRAZO EMBARGOS; 
7.8 – Com manifestação, autos conclusos; 
7.9 – Sem manifestação, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
8 - DA DEFENSORIA PÚBLICA: 
8.1 – Executado assistido pela Defensoria Pública ou atuando esta na qualidade de curadora especial, sendo constituído 
procurador pelo executado, cientificar a Defensoria Pública, excluindo-a dos autos. 
9 – DA INDICAÇÃO DE BENS: 
9.1 – Havendo indicação de bens imóveis pela exequente, expedir mandado de penhora, avaliação e intimação quando 
localizados dentro da comarca; 
a) – Sendo Imóvel fora da Comarca, lavrar termo de redução à penhora, intimando a exequente para, em 30 (trinta) dias, averbar 
o ato junto ao Cartório de Registro de imóveis competente; 
b) – Após a averbação, intimar o executado para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG DEC PZ EMBARGOS; 
9.2 – Havendo indicação de imóveis pela executada, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3 – Aceitando a exequente o bem, expedir o respectivo mandado de penhora, avaliação e intimação quando o imóvel 
encontrar-se dentro da comarca; 
9.4 – Quando o imóvel se situar em outra comarca, lavrar termo de redução à penhora intimando o executado para proceder a 
respectiva averbação junto ao Cartório de Registro de imóveis competente; ficando, naquele ato, intimado para opor embargos 
no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG DEC PZ EMBARGOS; 
9.5 – Na hipótese de recusa pela exequente, autos conclusos – 0CLS-DIVERSOS;9.6 – Requerendo a exequente a constrição 
de veículo via sistema Renajud, autos conclusos, se ainda não houver nos autos determinação; 
a) – No caso do item anterior a constrição se dará independentemente do ano do veiculo ou de quaisquer outra constrição pré-
existente; 
b) – Requerendo a exequente a expedição de mandado ou carta precatória de penhora de veículo, sendo este do ano/modelo 
2011 (inclusive) ou anterior, autos conclusos; 
c) – Veiculo ano/modelo 2012 (inclusive) em diante deverá ser expedido o respectivo mandado de penhora, se localizado na 
comarca; 
9.7 – Se localizado em outra comarca, autos conclusos – 0CLS–DESP EXP PRECATÓRIA; 
a) – Na hipótese do item anterior não haverá necessidade de conclusão se já houver determinação para expedição de carta 
precatória; 
9.8 – As cartas precatórias serão apenas de penhora e avaliação; 
10 – DO DEPÓSITO JUDICIAL: 
10.1 – Depósito judicial para garantia do juízo, lavrar termo de redução à penhora, intimando o executado para opor embargos no 
prazo de 30 (trinta) dias EF-AG DEC PRAZO EMBARGOS; 
10.2 – Depósito judicial em pagamento não será lavrado termo, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
10.3 – Depósito Judicial com pedido de suspensão da exigibilidade do crédito ou outra medida de urgência, após a lavratura do 
termo de redução à penhora, autos conclusos, sem prejuízo do cumprimento das medidas anteriores; 
10.4 – Os depósitos judiciais e os bloqueios que forem transferidos para conta judicial deverão ser vinculados aos autos antes da 
conclusão ou, no ato da análise pelo gabinete percebendo este que o depósito ainda não se encontra vinculado; 
10.5 – Não sendo possível a vinculação do depósito judicial ou do bloqueio a secretaria deverá expedir oficio para a instituição 
financeira prestar informações; 
11 – DA CARTA DE FIANÇA E DO SEGURO GARANTIA: 
11.1 – Dada em garantia carta de fiança ou seguro garantia intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
11.2 – Aceita pela exequente, a carta de fiança ou seguro garantia, intimar o executado para opor embargos no prazo de 30 
(trinta) dias; 
11.3 – Recusando a exequente a carta de fiança ou seguro garantia, autos conclusos; 
11.4 – Após, intimar dos termos do despacho; 
12 – DO BACENJUD: 
12.1 – Após citação, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, bloqueio Bacenjud - 0Z–BACEN; 
a) – No caso do item anterior, não havendo determinação, autos conclusos – 0CLS-BACEN; 
12.2 – Com bloqueio, total ou parcial, intimar o executado, pelo e-proc, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da impenhorabilidade – 
AG PROV PARTES; 
12.3 – Com manifestação, autos conclusos – 0CLS-DESB; 
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12.4 – Sem manifestação, intimar o executado, pelo e-proc, para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG DEC PZ 
EMBARGOS; 
12.5 – Com manifestação, autos conclusos; 
12.6 – Sem manifestação, certificar o decurso do prazo e intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV 
PARTES; 
12.7 – Citado o executado pessoalmente e não havendo representação nos autos, expedir mandado ou carta de intimação 
intimando, em 5 (cinco) dias, acerca da impenhorabilidade e, em 30 (trinta) dias, para opor embargos, no mesmo ato; 
a) – Na hipótese do item anterior o prazo para opor embargos somente fluirá se não houver manifestação acerca da 
impenhorabilidade; 
12.8 – Mandado ou carta devolvidos sem cumprimento acerca da impenhorabilidade ou para opor embargos, intimar por edital – 
EF-AG DECURSO PZ EDITAL; 
12.9 – Decorrido o prazo, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
12.10 – Citado por edital, intimar, por edital, acerca da impenhorabilidade, em 5 (cinco) dias e também para opor embargos, no 
prazo de 30 (trinta) dias, no mesmo ato; 
a) – Na hipótese do item anterior o prazo para opor embargos somente fluirá nos casos em que não houver manifestação acerca 
da impenhorabilidade; 
12.11 – Com manifestação, autos conclusos; 
12.12 – Sem manifestação, nomear Curador e intimar acerca da impenhorabilidade no prazo de 10 (dez) dias; 
12.13 – Com manifestação, os autos conclusos; 
12.14 – Sem manifestação, nova intimação do curador especial para opor embargos no prazo de 60 (sessenta) dias; 
12.15 – Com manifestação, autos conclusos; 
12.16 – Sem manifestação, certificar o decurso do prazo e intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
12.17 – Bloqueio Bacenjud não será lavrado termo de redução à penhora; 
12.18 – Acolhidas as alegações de impenhorabilidade, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias e o executado no prazo 
de 15 (quinze) dias, salvo se assistido pela Defensoria Pública, neste caso intimando no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV 
PARTES; 
12.19 – Havendo determinação, expedir alvará – EF-11-AG EXP ALVARÁ; 
12.20 – Nas ações executivas haverá apenas uma única intimação para opor embargos ainda que haja novo bloqueio para 
reforço da penhora; 
12.21 – Infrutífera o Bacenjud, buscas Renajud – 11-RENAJUD; 
12.22 – Após, com ou sem bloqueio intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
12.23 – Requerendo o executado o desbloqueio, autos conclusos – 0CLS–DESB; 
12.24 – Havendo requerimento de desbloqueio, deverão ser suspensas novas tentativas bem como suspender também a 
transferência dos valores já bloqueados para conta judicial; 
12.25 – Informações de pagamento ou parcelamento pelo executado, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG 
PROV PARTES 
12.26 – Com manifestação, certificar o decurso do prazo e autos conclusos; 
12.27 – Sem manifestação, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
12.28 – Intimações pelo e-Proc serão feitas individualizadas, primeiramente acerca da impenhorabilidade e decorrido aquele 
prazo, nova intimação para opor embargos; 
12.29 – Após, sem manifestação, intimar a exequente, no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
12.30 – Com manifestação, autos conclusos; 
12.31 – A inclusão do nome do executado no SERASAJUD será feita, mediante provocação da exequente e determinação nos 
próprios autos. 
13 – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL: 
?13.1 – Observar o status do cálculo judicial, certificando-se acerca do recolhimento, ou não, das custas processuais; 
13.2 – Vincular autos da ação executiva; 
13.3 – Com pendência no pagamento, intimar a embargante no prazo de 10 (dez) dias – EF-AG PROV PARTES; 
13.4 – Após, autos conclusos – 0CLS-EMB RECEBER; 
13.5 – Recebidos os embargos, intimar a embargada no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
13.6– Conclusos os embargos, também conclusos a ação executiva – 0CLS-SUSP EXECUÇÃO; 
13.7 – Suspensa a ação executiva em razão do recebimento dos embargos, lançar movimentação “Decisão - Suspensão ou 
Sobrestamento - A depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente", pelo gabinete – EF-JULG 
EMBARGOS; 
13.8 – Com impugnação, autos conclusos – 0CLS-EMBARGOSDIVERSOS; 
13.9 – Determinado, intimar partes para indicar provas a produzir – EF-AG PROV PARTES; 
13.10 – Com ou sem manifestação, autos conclusos – 0CLS-JULGAMENTO; 
13.11 – Julgados procedentes, intimar partes – EF-AG PROV PARTES - SENT; 
13.12 –  Com apelação, intimar para contrarrazoar; 
13.13 – Após, remessa ao TJ; 
13.14 – Transitado em julgado, baixar autos; 
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13.15 – Determinado, em caso de remessa necessária, remeter autos ao Tribunal – EF-AG JULG REC TJ; 
13.16 – Procedentes os embargos, trasladar o julgado dos embargos à execução fiscal, autos conclusos – 0CLS-JULGAMENTO 
OUTROS; 
13.17 – Improcedentes os embargos, intimar as partes; 
13.18 – Após, dar prosseguimentos à ação executiva; 
13.19 – Acolhidos em parte, cumprir termos da decisão. 
14 – DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: 
14.1 – Apresentada a exceção de pré-executividade, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
14.2 – Após, com ou sem manifestação, autos conclusos; 
14.3 – Havendo pedidos de antecipação de tutela ou de desbloqueio de valores em exceção de pré-executividade, autos 
imediatamente conclusos – 0CLS-DESB; 
14.4 – Acolhida integral ou parcialmente, intimar as partes – AG-PROV PARTES; 
14.5 – Rejeitada, intimar partes – AG-PROV PARTES; 
14.6 – Após, se for o caso, prosseguir com ação executiva; 
14.7 – Na hipótese de exclusão de qualquer das partes o advogado que a representa deverá ser mantido como interessado até a 
análise final do feito a fim de que, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença quanto aos honorários sucumbenciais; 
14.8 – A exclusão da parte se dará apenas após o trânsito em julgado da decisão; 
15 – DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ: 
15.1 – Determinado a expedição de alvará em favor da Fazenda Pública Municipal e sua intimação para indicar saldo residual, o 
ato da intimação somente ocorrerá após a baixa do saldo levantado na dívida ativa; 
15.2 – Sendo o alvará em favor da associação dos procuradores a fazenda pública deverá ser intimada da decisão; 
15.3 – Em se tratando de Fazenda Pública Estadual, deverá ser aguardado apenas a transferência dos valores ao tesouro 
estadual e o encaminhamento dessas informações à Diretoria da Dívida Ativa Estadual pela secretaria; 
15.4 – Na hipótese de liberação de valores em razão da impenhorabilidade e conversão de parte em indisponibilidade, dar 
prosseguimento aos atos e expedir alvará – 11-AG EXP ALVARÁ; 
15.5 – Alvará em favor do executado sem informações bancárias, intimar para indicar conta por meio do seu representante; 
15.6 – Após, expedir alvará; 
a) – No caso do item anterior, não havendo indicação de conta pelo representante, ou não havendo representação, fazer buscas 
no Bacenjud – 0ZV-BUSCAR CONTAS; 
16 – DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS: 
16.1 – Requerendo a exequente a expropriação de bens, autos conclusos - 0CLS-LEILÃO; 
16.2 – Após, designar data para leilão e adotar as seguintes providências: 
a) – Nomear leiloeiro, intimando-o; 
b) – Bens imóveis, ou direito real sobre imóveis, juntar certidão de inteiro teor atualizada; 
c) – Avaliação não superior a 1 (um) ano; 
d) – Intimar partes, cônjuges, salvo se casados no regime de separação total de bens, eventuais credores hipotecários, 
cooproprietários, bem como outros interessados; 
16.3 – Revel o executado, ou não sendo localizados os credores, considerar-se-ão intimados com a publicação do edital; 
16.4 – As intimações do leilão serão de, no mínimo, com 5 (cinco) dias de antecedência; 
16.5 – Com licitante, lavrar auto de arrematação com o recolhimento, em conta judicial da importância paga; 
16.6 – Após, autos conclusos; 
16.7 – Sobrevindo determinação, expedir, no prazo de 10 (dez) dias, carta de arrematação e mandado de imissão na posse; 
16.8 – Tratando-se de bem móvel, lavrar ordem de entrega ao adjudicante; 
16.9 – Transferido o valor arrecadado à exequente, intimação desta no prazo de 30 (trinta) dias; 
16.10 – Requerendo a exequente a extinção em razão da quitação do débito, autos conclusos – 0CLS-EXTINÇÃO 
PAGAMENTO; 
16.11 – Restando saldo residual e havendo requerimento da exequente, prosseguir com atos constritivos; 
16.12 – Na hipótese de a exequente requerer a adjudicação do bem, autos conclusos; 
?16.13 – Adjudicado o bem pela exequente, expedir Carta de Adjudicação e mandado de imissão na posse; 
16.14 – Tratando-se de bem móvel, expedir ordem de entrega ao adjudicante; 
16.15 – Havendo requerimento de extinção do feito, autos conclusos; 
16.16 – Não arrematado o bem, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
16.17 – Quitado ou parcelado o débito, cancelar os atos de expropriação e intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
a) – No caso do item anterior ficará a cargo do executado o pagamento das despesas comprovadas pelo leiloeiro. 
17 – DA SUSPENSÃO: 
17.1 – Requerida a suspensão em razão do parcelamento, autos conclusos – 0CLS-SUSP PARC; 
17.2 – Suspenso o feito, intimar as partes – EF-SUSPENSO PARC; 
17.3 – A secretaria deverá inserir lembrete com data final do parcelamento; 
17.4 – Findo o parcelamento, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
17.5 – Requerida a suspensão por até 90 (noventa) dias, desnecessária conclusão – EF-SUSPENSO OUTROS; 
17.6 – Após, intimar a exequente; 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 33 

 

 
 

17.7 – Em todos os casos de suspensão por tempo certo a secretaria deverá incluir lembrete com prazo final da suspensão; 
18 – DO ARQUIVO PROVISÓRIO ART 40: 
18.1 – Requerendo a exequente a suspensão em razão do Art. 40, autos conclusos – 0CLS-SUSP ART 40; 
18.2 – Após, intimar exequente – EF-AG PROV PARTES; 
18.3 – Após, apenas alterar localizador -  EF-SUSPENSO ART 40 
18.4 – Decorrido o prazo de 1 (um) ano, certificar, autos conclusos para levantamento da suspensão – 0CLS-LEV SUSPENSÃO; 
18.5 – Após, arquivo provisório – EF-ARQUIVO PROVISÓRIO; 
18.6 – Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos no arquivo provisório, autos conclusos – 0CLS-EXTINÇÃO OUTROS; 
18.7 – Indicando, a exequente, bens, nesse período, autos conclusos para levantamento da suspensão – 0CLS-LEV SUSP; 
18.8 – Após, expedir ato de constrição – 0CLS-ART 40; 
19 – DOS HONORÁRIOS – PELA FAZENDA PÚBLICA: 
19.1 – Requerendo a exequente o prosseguimento em relação aos honorários do executado citado, autos conclusos – 0CLS-
BACEN; 
19.2 – Após, Bacenjud - 0Z-BACEN; 
19.3 – Não citado o executado expedir carta/mandado de citação e intimação para pagamento; 
19.4 – Sem cumprimento a carta ou mandado, fazer buscas de endereço SERPRO/Renajud – 11-ENDEREÇO; 
19.5 – Novo endereço, expedir ato; 
19.6 – Nova devolução sem cumprimento, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias; 
19.7 – Executado representado nos autos, intimar via e-proc, para pagamento; 
19.8 – Com bloqueio, intimar o executado acerca da impenhorabilidade; 
19.9 – Após, sem manifestação, observar se o executado foi anteriormente intimado para opor embargos; 
19.10 – Tendo sido intimado para opor embargos anteriormente, intimar a exequente; 
19.11 – Não tendo sido ainda intimado para opor embargos anteriormente, intimar no prazo de 30 (trinta) dias; 
19.12 – Após, intimar a exequente; 
20 – DA SENTENÇA: 
20.1 – Após sentença, intimar a exequente no prazo de 30 (trinta) dias, salvo se renunciou o prazo recursal; 
20.2 – Citado pessoalmente o executado, e não constituindo advogado, não haverá intimação dos termos da sentença se a 
extinção se deu em razão do pagamento; 
20.3 – Com representação, a intimação se dará pela via eletrônica de todos os atos; 
20.4 – Expedido carta precatória e sobrevindo sentença de extinção solicitar ao juízo deprecado a devolução independentemente 
do cumprimento; 
20.5 – Constrito bens ou valores, estes deverão ser liberados com a expedição de alvará; ofício, baixa no sistema Renajud, etc; 
a) – No caso do item anterior, não sendo a sentença por pagamento, as liberações deverão aguardar o trânsito em julgado; 
20.6 – Determinado o desbloqueio de valores e não havendo nos autos os dados bancários, buscar informações no sistema 
Bacenjud, quando houver ocorrido a transferência para conta judicial (com ID) – 0ZV-BUSCAR CONTAS; 
a) – No caso do item anterior, não havendo a transferência do valor bloqueado para conta judicial, apenas repassar o numero 
dos autos para a equipe do Bacenjud efetivar o desbloqueio; 
20.7 – Após, expedir alvará; 
20.8 – Sentença desfavorável à fazenda pública e sendo o resultado econômico ali discutido, acima daquele estipulado nos 
parágrafos 3º e 4º do artigo 496, do CPC, remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário; 
20.9 – Após o trânsito em julgado da sentença que houver condenação em honorários de sucumbência e ainda não requerido o 
respectivo cumprimento, deverá a secretaria intimar as partes e, somente após o decurso do prazo, baixar os autos; 
21 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INFRINGENTES: 
21.1 – A parte embargada, se já citada, deverá ser intimada para apresentar contrarrazões: 
a) – Fazenda Pública no prazo de 10 (dez) dias; 
b) – Executado no prazo de 5 (cinco) dias; 
c) – Se ainda não citada, expedir ato de citação e intimação; 
21.2 – Decorrido o prazo com ou sem manifestação, autos conclusos – 0CLS-EMB DEC/INFRINGENTES; 
21.3 – Nas ações executivas fiscais quando sentenciadas e o valor da ação for igual ou inferior a 50 ORTN – Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, não caberá apelação, mas sim Embargos Infringentes; 
22 – CUSTAS PROCESSUAIS: 
22.1 – Após baixa, condenado em custas, autos à COJUN; 
22.2 – Concedida a gratuidade da justiça, não haverá remessa à COJUN; 
22.3 – Concedida após abertura de cobrança administrativa pelo Tribunal de Justiça, após determinação, expedir oficio via SEI 
ao GDPF/TJ; 
22.4 – Vencida a fazenda pública haverá condenação desta ao pagamento das despesas processuais; 
23 – DA APELAÇÃO: 
23.1 Com apelação, intimar apelado para contrarrazoar no prazo legal (fazenda 30 (trinta) dias – executado 15 (quinze) dias) – 
EF-AG PROV PARTES; 
23.2 – Não tendo sido o executado citado, expedir ato de citação e intimação; 
23.3 – Após, com ou sem contrarrazões, remessa ao Tribunal de Justiça; 
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23.4 – Expedido intimação para contrarrazoar e não sendo cumprido intimar por edital; 
23.5 – Após, remessa ao Tribunal de Justiça; 
23.6 – Extinção antes do despacho inicial, sobrevindo apelação, autos conclusos para o juízo de retratação; 
23.7 – Após apelação, sobrevindo Embargos Declaratórios ou Infringentes, autos conclusos – 0CLS-EMB DEC/INF; 
23.8 – No caso do item anterior, somente após julgado e decorrido os respectivos prazos a apelação será remetida ao Tribunal 
de Justiça. 
24 – DO RETORNO DOS AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
24.1 – Baixando-se os autos do Tribunal de Justiça, intimar as partes; 
24.2 – Após, provido parcial ou integral, com ou sem manifestação, autos conclusos; 
24.3 – Se não houve provimento do recurso, mantida a sentença de extinção, baixar autos; 
25 – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PELO EXECUTADO: 
25.1 – Requerendo o cumprimento da sentença, certificar trânsito em julgado, autos conclusos: 0CLS-CUMP SENTENÇA; 
25.2 – Cumprimento em ação de conhecimento, certificar o trânsito em julgado e evoluir classe; 
25.3 – Após, autos conclusos; 
25.4 – Cumprimento de sentença em autos em que constar procuração com vários advogados, na hipótese de indicação que não 
contempla todos os beneficiários, haverá a necessidade de manifestação expressa de compromisso quanto ao compartilhamento 
com os demais. 
25.5 – Sendo a representação feita por pessoa física a indicação de sociedade de advogados para o recebimento (art 85, do 
CPC, § 15), pressupõe o cumprimento do disposto no artigo 105, § 3º do CPC; 
?25.6 – Com despacho de recebimento, cumprir os seguintes atos; 
25.7 – Intimar a fazenda pública para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias – EF-AG PROV PARTES; 
25.8 – Com impugnação, intimar o exequente – EF-AG PROV PARTES; 
25.9 – Após, autos conclusos – 0CLS-CUMP SENTENÇA; 
25.10 – Sem impugnação, autos à Contadoria – EF-AG DEV COJUN; 
25.11 – Retornando os autos, expedir RPV/PRECATÓRIO; EF- EXP RPV/PRECATÓRIO; 
25.12 – Com impugnação dos cálculos, intimar a parte impugnada – EF-AG PROV PARTES; 
25.13 – Após, com ou sem manifestação, autos conclusos – 0CLS-CUMP SENTENÇA; 
25.14 – Após, havendo determinação, expedir RPV/RPECATÓRIO – EF-AG PAG RPV/PRECATÓRIO; 
25.15 – Lançar movimento “Requisição de Pagamento – Pequeno Valor – Remetida”; 
25.16 – Após, intimar fazenda pública no prazo de 60 (sessenta) dias – EF-AG PAGAMENTO RPV/PRECATÓRIO; 
25.17 – Sendo a executada a fazenda pública estadual, RPV até 10 (dez) salários mínimos, ressaltando a possibilidade de o 
exequente abdicar de saldo remanescente; 
25.18 – Nos termos da Lei Municipal de Palmas nº 2.328/2017, as Requisições de Pagamento não poderão ultrapassar o teto do 
maior beneficio da Previdência Social, qual seja, R$6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos), para o ano de 2020, 
ressaltando a possibilidade de o exequente abdicar de saldo remanescente. 
25.19 – Comprovando o depósito, expedir alvará; 
25.20 – Expedido Alvará, lançar movimento “Requisição de Pagamento – Pequeno Valor – Paga”; 
25.21 – Não comprovado o depósito, autos conclusos para bloqueio Bacenjud – 0CLS-BACEN 
25.22 – Após, expedir alvará; 
25.23 – Após, autos conclusos – 0CLS-CUMP SENTENÇA; 
26 – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PELA FAZENDA: 
26.1 – Requerendo o cumprimento de sentença a fazenda pública, autos conclusos – 0CLS-CUMP SENTENÇA; 
26.2 – Após, intimar o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do valor devido acrescido 
de custas, se houver, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil; 
26.3 – Após, sem pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, para, caso 
queira, a parte executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do CPC; 
26.4 – Não pago voluntariamente nem apresentada impugnação no prazo legal, autos à Contadoria para atualização do cálculo 
com aplicação da multa de 10% sobre o valor da dívida executada, acrescido de mais 10% a título de honorários advocatícios, 
nos termos do artigo 523, § 1º, CPC; 
26.5 – Após, autos conclusos Bacenjud – 0CLS-BACEN; 
?26.6 – Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários arbitrados no item acima incidirão sobre o restante, nos termos 
do art. 523, §2º do CPC; 
26.7 – Bloqueado total ou parcial os valores, intimar acerca de impenhorabilidade – AG-PROV PARTES; 
26.8 – Após, com manifestação, autos conclusos – 0CLS-CUMP SENTENÇA; 
26.9 – Após, sem manifestação, expedir alvará – 11-EXP ALVARÁ; 
26.10 – Após levantamento, autos conclusos para julgamento – 0CLS-CUMP SENTENÇA. 
27 – DO ARQUIVAMENTO: 
27.1 – Antes da baixa observar: 
a) – Se houve o trânsito em julgado; 
b) – Se houve renúncia ao prazo recursal; 
c) – Se houve constrição de bens ou valores; 
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d) – Se houve expedição de alvará; 
e) – Se houve expedição de oficio; 
f) – Se há outro ato a ser cumprido; 
27.2 – Com valores bloqueados e não havendo indicação de contas realizar buscas Bacenjud – 0ZV-BUSCAR CONTAS; 
27.3 – No caso do item anterior não havendo a efetiva transferência dos valores bloqueados para conta judicial (com ID) deverá 
apenas ser repassado o numero dos autos à equipe do BACENJUD para efetivar o desbloqueio; 
27.4 – Condenação em custas processuais, autos à Contadoria; 
28 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
28.1 – Havendo representação nos autos os atos de intimação serão feitas pelo gabinete no ato do lançamento da minuta; 
28.2 – Prazos: 
a) – Sentença: 
- 30 (trinta) dias para as fazendas públicas; 
- 30 (trinta) dias para o executado quando assistido pela Defensoria Pública; 
- 15 (quinze) dias para o executado, representado ou não por advogado; 
b) – Decisões: 
- 30 (trinta) dias para as fazendas públicas; 
- 30 (trinta) dias para o executado quando assistido pela Defensoria Pública; 
- 15 (quinze) dias para o executado, representado ou não por advogado; 
c) Despachos: 
- 30 dias para as fazendas públicas, salvo se constar prazo diverso no despacho, devendo, neste caso, ser dobrado se menor 
que 10 (dez) dias; 
- 10 (dez) dias para o executado quando assistido pela Defensoria Pública, salvo se constar prazo diverso no despacho, 
devendo, neste caso, ser dobrado se menor que 10 (dez) dias; 
- 05 (cinco) dias para o executado, representado ou não por advogado, salvo se constar prazo diverso no despacho; 
d) Prazo para opor embargos: 
- 30 (trinta) dias para o executado, representado ou não por advogado; 
- 60 (sessenta) dias para o executado quando assistido pela Defensoria Pública; 
28.3 – Intimações para opor embargos deverão ser específicas e certificado nos autos no ato da intimação; 
28.4 – Prazos em horas para a fazenda pública o ato será cumprido por oficial de justiça que lhe será distribuído o mandado 
imediatamente; 
28.5 – Após intimação, restando mais de um ato a ser cumprido pela secretaria, ou havendo a necessidade de mais de um ato 
de intimação, devolver os autos no localizador 07 – DEVOLVIDOS para cumprimento; 
28.6 – Após intimação, restando apenas um ato a ser cumprido pela secretaria, devolver no localizador respectivo: 
LOCALIZADOR 
     

FINALIDADE 

EF - AG EXP ED CIT 
     

Expedir EDITAL DE CITAÇÃO 

EF - AG EXP ED INT 
     

Expedir EDITAL de intimação 

EF - AG EXP ED SENT 
     

Expedir EDITAL de intimação de SENTENÇA 

EF – AG EXP MD/CARTA 
     

Expedir MANDADOS e CARTAS 

EF - AG EXP OFÍCIO 
     

Expedir Ofícios 

EF - AG EXP PRECATÓRIA 
     

Expedir Precatórias 

EF - AG EXP RPV/PRECATÓRIO 
     

Expedir RPV/Precatório 
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EF – AG PROV PARTES 
     

Após expedir intimações diversas 

EF – AG PROV SENTENÇA 
     

Após expedir intimações de SENTENÇA 

11 – AG EXP DE ALVARÁ 
     

Processos prontos para expedir alvará, inclusive com dados bancários do beneficiário 

0ZV – BUSCAR CONTAS 
     

Processos em que tenha alvará para expedir e não há informação quanto aos dados bancários do beneficiário 
28.7 – Após intimação, restando algum ato a ser cumprido pela secretaria e que não esteja nos especificados acima, devolver no 
localizador 07 – DEVOLVIDOS; 
28.8 – Renunciando o advogado a representação, intimar o executado para regularizar a representação; 
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º – Esta Portaria deve ser submetida à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria Geral 
de Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas – TO, 15 de julho de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0004827-66.2020.8.27.2737 - Violação de domicílio, Crimes contra a 
inviolabilidade de domicílio, DIREITO PENAL - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, move contra KAIO LAVES DA 
SILVA, brasileiro, em união estável, nascido em 22/01/1993, natural de Porto Nacional/TO, filho de Evanir Alves da Silva e de 
João Fernandes da Silva, CPF. 055.008.641-22, RG.: 1027375 Via SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica 
então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos 
dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir 
defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 27/07/2020. Alessandro Hofmann T. 
Mendes- Juiz de Direito.  
 

2ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 
Processo n.º 0009534-48.2018.8.27.2737 
Ação: Ação Civil de Improbidade Administrativa 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requerido: TÉCNICA VIÁRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio NOTIFICAR os 
requeridos PAULO AUGUSTO BARROS DE SIRQUEIRA, CPF: 60521554187 e CAIO MARTINS SOMAN, CPF: 
00202013111, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, para oferecer 
manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos da 
decisão exarada nos autos retro identificado, pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível. sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do artigo 344 do CPC , tudo em conformidade 
com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. 
OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, 
no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. 
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 37 

 

 
 

e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 24/07/2020. Eu, técnica judiciária conferi e subscrevo. JOSÉ MARIA LIMA - Juiz de 
direito da 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (trinta) dias 
Processo n.º 0012784-89.2018.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS 
Requerido: JOELMA GUIMARÃES DE SOUZA GOMES e ABELINO GOMES DA SILVA 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR os 
requeridos JOELMA GUIMARÃES DE SOUZA GOMES, CPF: 62657321100 e ABELINO GOMES DA SILVA, CPF: 
59659610149, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$5.960,16, 
devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou 
arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de 
pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de 
Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do 
processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - 
Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. JOSÉ 
MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (trinta) dias 
Processo n.º 0000824-10.2016.8.27.2737 
Ação: Monitória 
Requerente: FABIANO PINHEIRO NUBILE - ME (CIMENFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME) 
Requerido: JULIENE FERREIRA GAMA 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR a 
requerida JULIENE FERREIRA GAMA, CPF: 021.542.364-54 e CNPJ: 14823567000172, para PAGAR, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a quantia de R$ 1.722,00, devidamente atualizados. Caso efetue o pagamento, ficará isento de custas e honorários 
advocatícios, fixados estes, para o caso de não cumprimento, em 15% do valor do débito, acrescidos dos juros, custas e 
despesas processuais. Poderá ainda o requerido oferecer embargos, independentemente da segurança do juízo, ficando 
advertidos de que em nada agindo, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, §2º), tudo em 
conformidade com a determinação judicial exarada 
nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível. BS: Os autos poderão ser acessados por meio dos 
números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício 
do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma 
da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (trinta) dias 
Processo n.º 5006629-58.2013.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: R DE S SOUZA e/ou ROGER DE SIQUEIRA SOUZA 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR o 
requerido R DE S SOUZA, CNPJ: 07.518.262/0001-91 e/ou ROGER DE SIQUEIRA SOUZA, CPF: 01020872101 atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 14.138,56, devidamente atualizada, 
acrescida dos juros, encargos previstos no Decreto-Lei 1025/69, alterado pelo Decreto-Lei 1645/78, custas e despesas 
processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância que a legislação em vigor, sob 
pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, Poderá ainda oferecer 
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 16, LEF (6.830/80), nos termos do despacho exarado 
pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. 
OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, 
no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
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SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 5005816-31.2013.8.27.2737 
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
Requerido: LUZIMAR DIAS CIRQUEIRA 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR o(a) 
requerido(a) LUZIMAR DIAS CIRQUEIRA, CPF: 628.724.861-00 para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar o valor da dívida 
em aberto, mais custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% do saldo devedor e/ou, no prazo de 15 
(quinze) dias contestar a presente demanda. Não contestando presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados, conforme 
prescreve o artigo 344 do CPC. Tudo nos termos do Decreto-Lei n.° 911/69, em seu art. 3°, com as modificações da Lei nº 
10.931/04. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível ao evento 39 dos autos 
supramencionados, com teor abaixo transcrito OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem 
como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 24/07/2020. Eu, Diana Mascarenhas Santos, técnica judiciária conferi e 
subscrevo. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0004819-02.2014.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido: VOLNEZ ALVES CORADO 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR o 
requerido VOLNEZ ALVES CORADO, CPF: 891.825.451-20, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo 
de 3 (três) dias, a quantia de R$125810,05, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais, sob 
pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor 
Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos 
termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos autos supramencionados. 
OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, 
no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será 
publicado e afixado na forma da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 5002286-19.2013.8.27.2737 
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse 
Requerente: EVANIRA APARECIDA LAZARO DE MORAES 
Requerido: EDMUNDO TURIBIO MASCARENHAS 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR a 
requerida EDMUNDO TURIBIO MASCARENHAS, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos 
termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para apresentar defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do artigo 344 do CPC , tudo em 
conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os 
autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: 
eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 
3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que 
será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 24/07/2020. Eu, técnica judiciária conferi e subscrevo. JOSÉ MARIA 
LIMA - Juiz de Direito da 2ª Vara Civel de Porto Nacional/TO. 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 39 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0004517-02.2016.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: MAYCON OLIVEIRA NEGRE 
Requerido: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR os 
Herdeiros FERNANDO ARAÚJO BELÉM e DIEGO ARAÚJO BELEM, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para apresentar defesa, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do artigo 
344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos 
supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso 
adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para 
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e 
afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 24/07/2020. Eu, Diana Mascarenhas Santps técnica judiciária conferi e subscrevo. 
JOSÉ MARIA LIMA - Juíz de Direito da 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0003082-90.2016.8.27.2737 
Ação: Monitória 
Requerente: BANCO BRADESCO S.A. 
Requerido: RSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, SILVELENE ROSA DE SOUZA BORGES e ADILSON 
RODRIGUES BORGES. 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA os 
requeridos RSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 02.933.615/0001-04 e/ou SILVELENE ROSA DE 
SOUZA BORGES, CPF: 954.534.821-68 e ADILSON RODRIGUES BORGES, CPF: 88358550120, para PAGAR, no prazo de 
15 (quinze) dias, a quantia de R$ 14.377,53, devidamente atualizados. Caso efetue o pagamento, ficará isento de custas e 
honorários advocatícios, fixados estes, para o caso de não cumprimento, em 15% do valor do débito, acrescidos dos juros, 
custas e despesas processuais. Poderá ainda o requerido oferecer embargos, independentemente da segurança do juízo, 
ficando advertidos de que em nada agindo, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, §2º), tudo em 
conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível. 
OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, 
no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. 
Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir 
este que será publicado e afixado na forma da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 5000019-36.1997.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: REAL FACTORING LTDA 
Requerido: CLAUDIA CARVALHO FERREIRA 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio INTIMA a 
requerida CLAUDIA CARVALHO FERREIRA e PEDRO DE OLIVEIRA NETO], atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da penhora realizada nos autos, tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de 
Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do 
processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para 
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e 
afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 12.02.2020. Eu, Inez Teixeira Matos, técnico judiciário conferi e subscrevo. JOSÉ 
MARIA LIMA - Juíz de Direito da 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO. 
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Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): NELMA MARTINS DE OLIVEIRA, 
ANDERSON CARLOS DE ALMEIDA e A C ALMEIDA & CIA LTDA - CPF/CNPJ Nº 94998876104, 19506671893 e 
05198561000160, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via 
Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 5.524,72(cinco mil 
quinhentos e vinte quatro reais e setenta e dois centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos: 5000243-
17.2010.8.27.2737 que tem como parte Exequente ESTADO DO TOCANTINS,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, Cristian Barros Leite, que digitei. Porto Nacional-TO, 28 de julho de 2020. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de CERAMICA NACIONAL - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE TIJOLOS LTDA, IVONE FERNANDES DE OLIVEIRA LOBO e ROGERIO LOBO, CNPJ/CPF nº 
03.725.144/0001-01, 379.398.661-68 e 195.553.001-78, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 0003477-82.2016.8.27.2737 - Chave: 842184525416, que lhe 
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº C-976/2016, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
é de R$ 74.975,19 (setenta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), que deverão ser 
acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 
8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 28 de julho de 2020. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0006328-31.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DOMINGOS CIRILO 
GUIMARAES, CNPJ/CPF nº 21254931104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Diante do exposto e com fundamento nos 
artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do adimplemento da dívida executada pelo(a) devedor(a). Em observância ao 
princípio da causalidade e considerando que o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da execução, condeno 
o(a) executado(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% sobre o valor da 
execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Inexistindo recurso de ambas as partes, certifique-se o 
trânsito em julgado, bem como expeça-se o necessário para o cancelamento de eventuais penhora/arresto efetuado nos 
autos. Publicado pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e observadas as 
formalidades legais, dê-se baixa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Eu _____, Cristian, que digitei e assino por 
determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5000102-32.2009.8.27.2737, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de VERA LUCIA MAGALHÃES e COMERCIAL 
DE CALÇADOS TOCANTINENSE LTDA, CNPJ/CPF nº 85801755691 e 06126603000110, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º15 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: A teor do que dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da 
obrigação, extingue-se a execução. ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O 
PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de 
Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) apresente inicial. 
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Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de 
penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. 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. Ante o princípio da 
causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação,condeno-o ao pagamento das custas 
processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. 
Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se.  Eu _____, Cynthia Cristina Simões 
Vieira, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível  
 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0007769-60.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA (FERPAM BORRACHAS) 
RÉU: CONSTRUTORA E INSTALADORA SILVA LTDA 
 

EDITAL Nº 952967 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: 30 (TRINTA) diasORIGEM: Processo nº: 0007769-60.2018.827.2731; Chave do Processo: 964775969618; Natureza da 
Ação: Ação de Cumprimento de Sentença; Exequente: Empresa: FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA (FERPAM 
BORRACHAS; Adv/Exequente: Dr. LEONARDO DE CASTRO VOLPE – OAB/TO5007A e Dr. JOAQUIM GONZAGA NETO – 
OAB/TO 1317B; Executados: Empresa: CONSTRUTORA E INSTALADORA SILVA LTDA; INTIMANDO a Empresa Executada: 
CONSTRUTORA E INSTALADORA SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº o 15.030.420/001-
98, atualmente com sede/endereços em lugares incertos e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o Empresa 
Executada devedora: CONSTRUTORA E INSTALADORA SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº o 15.030.420/001-98, atualmente com sede/endereços em lugares incertos e não sabido, para: 1º) - no prazo de QUINZE (15) 
DIAS, conforme dispõe o artigo 523 do NCPC, pagar a quantia de R$ 15.459,79 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta e nove 
reais e setenta e nove centavos), sob pena de NÃO PAGANDO ser a dívida acrescida de MULTA de DEZ (10%) POR CENTO e, 
também, de HONORÁRIOS DE ADVOGADO de DEZ (10%) POR CENTO. 2º) -  Efetuando o devedor o pagamento parcial no 
prazo de quinze (15) dias, a multa e os honorários previstos incidirão comente sobre o restante do débito. 3º) - Não efetuando 
tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo, PENHORA ONLINE, MANDADO DE PENHORA E 
AVALIAÇÃO, seguindo-se os atos de expropriação. 3.1) - Transcorrido o prazo de quinze (15) dias, sem o pagamento voluntário, 
inicia-se, também, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de quinze (15) dias para que o executado 
apresente, nos próprios autos, sua Impugnação, nos termos do artigo 525 do NCPC, contados do findo o prazo do Edital. SEDE 
DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – 
TO., aos 06 (seis) dias do mês de Julhol (07) do ano de dois mil e vinte (2.020). 
Eu, Jacira Aparecida Batista Santos, Técnica Judiciária, o digitei o presente. 
 

PALMAS 
2ª Vara Cível 

  
Procedimento Comum Cível Nº 0002955-45.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: POLIGRESS PISOS 
RÉU: JALAPÃO TOCANTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
 

 EDITAL Nº 934583 
 

PRAZO: (20) VINTE DIAS 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2020. 
__________________Porteira dos auditórios 

AUTOS Nº:  0002955-45.2017.8.27.2729/TO - Chave: 617417720317  

AÇÃO:  Procedimento Comum Cível - Valor da Causa R$ 106.851,44 

REQUERENTE:  POLIGRESS PISOS 

ADVOGADO:  MELRIANE RODRIGUES ARAUJO DO NASCIMENTO e KARINA ESTEFANUTO AMADO 
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REQUERIDO:  JALAPÃO TOCANTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

FINALIDADE: 

CITAR JALAPÃO TOCANTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.642.985/0001-
02, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem 
como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, oferecer resposta/contestação, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial 
(artigo 344 do CPC). INTIMAR da decisão que reconheceu o WELLINGTON MACEDO 
RODRIGUES FIGUEIREDO como parte ilegítima para figurar no polo passivo e aceitou a 
substituição processual parafigurar no polo passivo a empresa Jalapão Tocantins Materiais de 
Construção - ME, CNPJ nº 10.642.985/0001-02. 

DESPACHO: " (Ass.) Rodrigo Da Silva Perez Araújo - Juiz de Direito"  

SEDE DO JUÍZO: 
2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 
Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. 

  Palmas-TO, 06/07/2020. 

  
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO 

JUIZ DE DIREITO 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível  

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 000879576.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
AUTOR: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES RÉU: RAULINO DE PAULA GONDIM 
RÉU: GONDIN E ABRANTES LTDAME 
RÉU: EMANUELLA RAMABIR CARVALHO CUNHA GOMES ABRANTES 
 

EDITAL Nº 1044540 
 

 PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS      OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 476264501815 
A Excelentíssima Senhora SERGIO APARECIDO PAIO, Juíza de Direito  titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) INTIMAR os requeridos RAULINO DE PAULAGONDIM, CPF  006.869.16107, GONDIN E 
ABRANTES LTDAME, CNPJ 12.805.908/000151 e EMANUELLA RAMABIR CARVALHO CUNHA GOMES ABRANTES, CPF 
007.262.07225,ATUALMENTEEMLOCALINCERTOENÃOSABIDO,dointeiroteordo despacho do evento 185, para pagar 
voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e 
honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme 
determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) 
CIENTIFICAR que o cumprimento  voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado 
pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que 
decorridooprazoacimaindicadosemopagamentovoluntáriododébito,iniciaseoprazode15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 
independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, 
caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, 
do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de JustiçadoEstadodoTocantins(www.tjto.jus.br=>ProcessoJudicialEletrônico–EPROC=> eProc 1º 
Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos os 
efeitos legais. Tudo conforme  instrução normativa n. 001/16  TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813905, 
telefone (63)35011500. 
DADO E PASSADOnesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21/07/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, 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 
1044540v2 e do código CRC2173df1b. 
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Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SERGIO APARECIDO PAIO Data e Hora: 22/7/2020, às 10:12:13 
 

PALMAS 
2ª Vara Cível 

  
  
PROCEDTMENTO COMUM CÍVEL N’ 0037298-38.2015.8.27.2729/TO 
AUTOR: IVAN DE SOUZA 
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO (OAB TO1555) 
ADVOGADO: JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO (OABTO6102) 
RÉU: ECIONE SOARES DA SILVA 
ADVOGADO- LUANA ECKERT DE ALMEIDA {OAB TO7994) 
RÉU: DULCILEIA CARVALHO ARAUJO DASILVA 
ADVOGADO: DANIEL SILVA CEZONl (DPM) 
  

EDITAL  N° 208704 
  

PRAZO: (20) VINTE DIAS 
  
Certifico  edoufé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. 
ComarcadePalmas-TO,             /2020.   Porteira dos auditórios. 
  

AUTOS N°: 0037298-38.2015.8.27.2729                                                                  
                                                                       

Chave: 783421820315 

AÇÃO: Procedimento Comum Cível - Valor da Causa R$1.000,00 

REQUERENTE: IVAN DE SOUZA 

ADVOGADO: JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO e CARLOS ANTONIO 
DO NASCIMENTO  -  TO1555, TO6102. 

PEQUERIDO: ECIONE SOARES DA SILVA e DULCILEIA 
CARVALHO ARAUJO DA SILVA 

FINALIDADE : Proceder a INTIMAÇÃO de DULCILEIA CARVALHO ARAUJO DASILVA - CPF:719.456.791-
15,atualmenteemlugarincertoenão sabido, por todo o teor da sentença do evento 139. para no prazo de 
15 (quinze) dias. em querendo, manifestar-se. 

SENTENÇAaA A: "(...) condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas proccssuais e honorários 
advocaticiosquefixoeml5% (quinzeporcento) sobre o valor da causa, cujaexigibilidade suspendo, por se 
tratarem de beneficiários da   justiça gratuita.  (Ass.)RodrigodaSilvaPerez Araujo - Juiz deDireito." 

SEDE DO JUIZO: 2„ Vara Civel. Av. Teotônio  Segurado.  Paço  Municipal, Palácio Marquês de Sãoo João da Palma, 
Palmas-TO, CEP 77.021 -654;telefone:(063) 3218-4511. 

  
RODRIGODASILVAPEREZARAUJO 

JUIZ DE DIREITO 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 1348, de 27 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000013584-5; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar no julgamento de 63 (sessenta 
e três) processos com réus soltos aguardando sentença, por 90 (noventa) dias, bem como a equipe do Cartório NACOM para 
auxiliar na prática de atos cartorários na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína. 
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Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1351, de 27 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no art. 3º, § 1º, da Portaria nº 392, de 4 de março de 2020, que instituiu a Comissão Gestora de 
Políticas de Equidade de Gênero do Tribunal de Justiça do estado do Tocantins (TJTO Equidade de Gênero), bem como nos 
autos SEI nº 20.0.000002662-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º A Comissão Gestora de Políticas de Equidade de Gênero do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO Equidade 
de Gênero) terá a seguinte composição: 
I – Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe - Presidente; 
II – Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, juíza auxiliar da Presidência - Coordenadora; 
III – Kézia Reis de Sousa, servidora; 
IV – Aline Gonçalves de França Toneline, servidora; 
V -  Alessandra Martins Polonial Adorno, servidora; 
VI - Mônica Maria Nunes Mendes, servidora; 
VII - Wallson Brito da Silva, servidor; 
VIII - Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros, servidora; 
IX - Anna Paula de Almeida Cavalcanti Ribeiro, servidora. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1346/2020 - CGJUS/ASPCGJUS, de 24 de julho de 2020 
Dispõe sobre a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do Provimento nº 1, de 15 de maio de 
2017. 
  
O Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º do Provimento nº 1, de 15 de maio de 2017, publicado no Diário da Justiça nº 4.035, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a composição da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, em 
observância ao § 2º do art. 2º do Provimento nº 1, de 15 de maio de 2017, para auxiliar aos Corregedores Permanentes das 
Comarcas, na instrução de processos administrativos disciplinares; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 19.0.000016903-2. 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituída, para o período de julho de 2020 à maio de 2021, a Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar, composta pelos seguintes servidores do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário, a seguir designados: 
Arylma Rocha Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Presidente da Comissão; 
Raelza Ferreira Lopes - Técnico Judiciário - Matrícula nº 99624 - - Bacharel em Direito - Membro; 
Célia Regina Cirqueira Barros - Técnico Judiciário - Matrícula nº 276729 - Bacharel em Direito - Membro; e 
Danielly Rodrigues Valadão - Analista Judiciário - Matrícula nº 237644 - Suplente. 
Parágrafo único. A suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias Nº 1026/2019 - CGJUS/ASPCGJUS, de 14 de maio de 2019 e Nº 1504/2019 - 
CGJUS/ASPCGJUS, de 17 de julho de 2019. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1364/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75895 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus de Souza, Matrícula 356037, o valor de R$ 633,05, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Novo Acordo-TO, no período de 26/07/2020 a 28/07/2020, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na comarca de 
Novo Acordo, conforme SEI 20.0.000012763-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1365/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75773 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período 
de 27/07/2020 a 28/07/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obras nos prédios dos fóruns das referidas comarcas de 
Paranã e Alvorada, conforme SEI 19.0.000009886-0 e 19.0.000032545-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1366/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75733 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 23/07/2020 a 23/07/2020, 
com a finalidade de realizar vistoria de obras dos prédios dos fóruns das referidas comarcas de Pium e Paraiso, conforme SEI 
19.0.000007413-9 e 19.0.000012621-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 23/07/2020 a 23/07/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria de obras dos prédios dos fóruns das referidas comarcas de Pium e Paraiso, conforme SEI 
19.0.000007413-9 e 19.0.000012621-0.  

Art. 3º Conceder ao servidor Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 23/07/2020 a 23/07/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria de obras dos prédios dos fóruns das referidas comarcas de Pium e Paraiso, conforme SEI 
19.0.000007413-9 e 19.0.000012621-0.  

Art. 4º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
23/07/2020 a 23/07/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obras dos prédios dos fóruns das referidas comarcas de Pium e 
Paraiso, conforme SEI 19.0.000007413-9 e 19.0.000012621-0.  

Art. 5º 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 1367/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75861 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 28/07/2020 a 
28/07/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obra da construção do novo fórum da referida comarca, conforme SEI 
19.0.00003255-0.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliana Rosa Barcelos Costa, ARQUITETO, Matrícula 353552, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
28/07/2020 a 28/07/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obra da construção do novo fórum da referida comarca, 
conforme SEI 19.0.00003255-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1368/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75651 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filesmon Pinto Noleto, AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL, Matrícula 352936, 
o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Cariri do Tocantins-TO, no 
período de 24/07/2020 a 24/07/2020, com a finalidade de realizar visita domiciliar aos apenados em estado de vulnerabilidade 
social e econômica, com a entrega de cestas básicas na cidade de Cariri do Tocantins, conforme processos judiciais, 0011457-
57.2018.827.2722.  

Art. 2º Conceder à servidora Marilene Ferreira Araujo, ASSISTENTE III, Matrícula 355962, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Cariri do Tocantins-TO, no período de 24/07/2020 a 
24/07/2020, com a finalidade de realizar visita domiciliar aos apenados em estado de vulnerabilidade social e econômica, com a 
entrega de cestas básicas na cidade de Cariri do Tocantins, conforme processos judiciais, 0011457-57.2018.827.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1369/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75648 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filesmon Pinto Noleto, AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL, Matrícula 352936, 
o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Duere-TO, no período de 
23/07/2020 a 23/07/2020, com a finalidade de realizar visita domiciliar aos apenados em estado de vulnerabilidade social e 
econômica, com a entrega de cestas básicas na comarca de Dueré, conforme processos judiciais, 5000046-92.2019.827.2722 / 
5000041-70.2019.827.2722.  

Art. 2º Conceder à servidora Marilene Ferreira Araujo, ASSISTENTE III, Matrícula 355962, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Duere-TO, no período de 23/07/2020 a 23/07/2020, com a 
finalidade de realizar visita domiciliar aos apenados em estado de vulnerabilidade social e econômica, com a entrega de cestas 
básicas na comarca de Dueré, conforme processos judiciais, 5000046-92.2019.827.2722 / 5000041-70.2019.827.2722.  

Art. 3º 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 1370/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75612 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor João Neto Alves da Luz, SUB TENENTE, Matrícula 353640, o valor de R$ 225,29, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
21/07/2020 a 22/07/2020, com a finalidade de realizar escolta de magistrado em situação de risco, conforme SEI 
19.0.000021726-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1371/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75608 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
17/07/2020 a 17/07/2020, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de reforma da Comarca de Pium e construção do 
fórum de Paraíso, conforme SEI 19.0.000012621-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 17/07/2020 a 17/07/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria técnica na obra de reforma da Comarca de Pium e construção do fórum de Paraíso, conforme SEI 
19.0.000012621-0.  

Art. 3º Conceder ao servidor Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 17/07/2020 a 17/07/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria técnica na obra de reforma da Comarca de Pium e construção do fórum de Paraíso, conforme SEI 
19.0.000012621-0.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1372/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75647 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Filesmon Pinto Noleto, AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL, Matrícula 352936, 
o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Alianca do Tocantins-TO, no 
período de 22/07/2020 a 22/07/2020, com a finalidade de realizar visita domiciliar aos apenados em estado de vulnerabilidade 
social e econômica, com a entrega de cestas básicas na comarca de Aliança do Tocantins, conforme processos judiciais, 
0004460-63.2015.827.2722 / 0009818-72.2016.827.2722 / 0006730-78.2016.827.2722.  

Art. 2º Conceder à servidora Marilene Ferreira Araujo, ASSISTENTE III, Matrícula 355962, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Alianca do Tocantins-TO, no período de 22/07/2020 a 
22/07/2020, com a finalidade de realizar visita domiciliar aos apenados em estado de vulnerabilidade social e econômica, com a 
entrega de cestas básicas na comarca de Aliança do Tocantins, conforme processos judiciais, 0004460-63.2015.827.2722 / 
0009818-72.2016.827.2722 / 0006730-78.2016.827.2722.  

Art. 3º 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 1373/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75720 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 830,41, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Xambioa-TO, no período de 21/07/2020 a 25/07/2020, com a finalidade de realizar serviços de telefonia, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1374/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75723 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 240759, o valor 
de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
23/07/2020 a 23/07/2020, com a finalidade de fazer a vistoria para recebimento da Obra do Fórum de Pium, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1375/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75716 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, MOTORISTA, Matrícula 168634, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, no período de 
23/07/2020 a 24/07/2020, com a finalidade de conduzir colaboradores para manutenção no prédio do fórum da referida comarca 
de Aurora, conforme SEI 20.0.000000016-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, no período de 
23/07/2020 a 24/07/2020, com a finalidade de conduzir colaboradores para manutenção no prédio do fórum da referida comarca 
de Aurora, conforme SEI 20.0.000000016-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1376/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75714 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, MOTORISTA, Matrícula 168634, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 22/07/2020 a 
22/07/2020, com a finalidade de conduzir colaboradores para manutenção nos prédios dos fóruns das referidas comarcas de 
Miracema e Miranorte, conforme SEI 20.0.000000030-3 e 20.0.000000031-1.  

Art. 2º 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 1377/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75636 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nadja Madalena Assuncao, Matrícula 990384, o valor de R$ 253,22, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2020/75273, no período de 18/07/2020 a 18/07/2020, com a finalidade de realização da avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001664-67.2018.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1378/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75638 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzivan Alves de Aguiar, Matrícula 990172, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Caseara-TO, no período de 23/07/2020 a 23/07/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002390-54.2020.827.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1379/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75639 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elis Regina Araujo da Conceição, Matrícula 357475, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 31/07/2020 a 31/07/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0004198-04.2019.827.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1380/2020, de 28 de julho de 2020 
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 2020/75611 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Katia da Silva Farias, Matrícula 354507, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Lizarda-
TO, no período de 27/07/2020 a 28/07/2020, com a finalidade de realizar avaliação social, determinada no processo 0003055.95-
2020.827.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 50 

 

 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 3ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2020 

PROCESSO Nº 20.0.0000001999-3 
Aos 28 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (28/07/2020), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da Comissão de 
Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano 
Diretor Norte, Palmas/TO, reuniram-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 443/2020,  de 11 de março de 2020, 
publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, referente à sessão de continuação da Concorrência nº 
007/2020, que visa a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Construção do Novo Fórum 
da Comarca de Cristalândia-TO, conforme convocação (3261829). Lembramos que a empresa MENEZES IND. E COM. LTDA 
– ME, foi habilitada com ressalva, tendo em vista haver apresentado Certidão Negativa de Débito Estadual “vencida”. Na 
oportunidade, foi concedido o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, para a apresentação da referida CND atualizada, cujo termo 
inicial se darei no dia 17/07/2020 e o termo final no dia 23/07/2020. Ocorre que no dia 22/07/2020, a empresa apresentou a CND 
atualizada, conforme consta nos autos (3256714), a qual foi rubricada pelos presentes. Portanto, a empresa está habilitada para 
fase seguinte deste certame. Assim, restaram habilitadas as seguintes empresas: 1) CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA ME; 
2) TEMA ENGENHARIA E LOGISTISCA LTDA; 3) MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 4) SENENGE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA;  5)  MENEZES IND. E COM. LTDA – ME; e 6) ISM ENGENHARIA EIRELI. 
Compareceu na sessão o representante da licitante CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA ME, o qual assina a presente Ata, 
optando por não rubricar as propostas de preços. O Presidente da CPL registrou que transcorreu o prazo recursal sem que 
houvesse recurso interposição de recurso da fase de Habilitação. Ato contínou, foram abertos os envelopes 2 (Proposta de 
Preços) das empresas habilitadas, cujas propostas de preços apresentaram os valores a seguir, por ordem crescente: 1 - ISM 
ENGENHARIA EIRELI: R$ 2.290.375,73 (dois milhões, duzentos e noventa mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três 
centavos)?; 2 - MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES: R$ 2.556.550,49 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil 
quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos)?; 3 - MENEZES IND. E COM. LTDA: R$ 2.573.611,05 (dois milhões, 
quinhentos e setenta e três mil seiscentos e onze reais e cinco centavos); 4 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA : R$ 
2.599.992,29 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos); 5 - 
TEMA ENGENHARIA E LOGISTISCA: R$ 2.683.535,93 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e cinco 
reais e noventa e três centavos); 6 - SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA: R$ 2.767.902,26 (dois milhões, 
setecentos e sessenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos). Em seguida, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação suspendeu a presente sessão para análise das planilhas de preços (envelope nº 02), oportunidade em 
que remarcou nova sessão para o dia 29/07/2019, às 16:00 horas (horário de Brasília), no mesmo local. Reafirmamos que 
todas as comunicações aos licitantes referentes a esta licitação será processada por meio dos e-mails constantes na Ata da 1ª 
sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas. Informo também que todas as Atas serão 
publicadas no Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça.  Em razão do gozo de férias da secretaria 
titular desta CPL, Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira atuou como secretario nesta Sessão, e como membro suplente Cláudio 
Barbosa da Silva. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, Apoio Técnico e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro/Secretário 

Cláudio Barbosa da Silva  
Membro Suplente 

Empresas: 
CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA - ME 

Íthalo Diniz da Mota 
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Márcio Henrique de Camargo Santos (ausente) 
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA 

Pablo Vinícius Muniz Barros (ausente) 
D LUCENA CONSTRUTORA LTDA 
Dyogo Pinheiro de Souza (ausente) 

ISM ENGENHARIA EIRELI 
Ítalo Silva Machado (ausente) 

MENELIK EGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Joeli Menelik da Costa Júnior (ausente) 

TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA 
Júlio César de Souza (ausente) 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 313/2020, de 27 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARA NUBIA MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 94639, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 27/07 a 10/08/2020, a partir de 27/07/2020 até 10/08/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 23/09/2020, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Ricardo Gagliardi 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 491/2020, de 28 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75917;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CAMILO DACIO NOLETO, matrícula nº 154846 , AUXILIAR JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
no período de 29/07/2020 a 30/07/2021 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva 
substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

ADOLFO AMARO MENDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 57, de 2020 – SEI Nº 20.000001278-6 

  
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo para contratação temporária de profissionais de TI (Portaria nº 5, de 14 
de maio de 2020, do diretor geral da Esmat – DJe nº 4732), por força do que autoriza o item 9.24 do Edital nº 178, de 13 
de maio de 2020, da lavra do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no 
DJe nº 4731, no uso de suas atribuições e na forma das normas contidas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 
combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, a qual dispõe sobre a contratação temporária 
de pessoal no serviço público do Poder Judiciário, e considerando os autos SEI nº 20.0.000001278-6 e a ata da 10ª reunião da 
Comissão do Processo Seletivo, DIVULGA o resultado provisório da 2ª fase do certame, entrevista, conforme cronograma do 
Edital nº 42, do TJTO e Edital nº 51, de 15 de julho de 2020, por área de atuação, em ordem classificatória da maior para a 
menor nota, obtida pela soma da 1ª e 2ª fases, nos termos seguintes: 
1. Lista por área de atuação, em ordem classificatória da maior para a menor nota, obtida pela soma da 1ª e 2ª fases, nos termos 
seguintes: 

 ORD  
     

  NOME 
ÁREA DE 
CONCORRÊNCIA 

   1 JADER LINCOLN DO NASCIMENTO 
ADMINISTRADOR 
AVA/EaD 

  Não houve formação de cadastro reserva na área de ADMINISTRADOR AVA/EaD 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 52 

 

 
 

    

1 MAURO SERGIO BRAZ 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

2 WILHER LIMA TEIXEIRA 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

3 HYLLNER VALADARES DA SILVA 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

4 LUANA ALVES DE ARAUJO PASSOS AGUIAR 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

  Não houve formação de cadastro reserva na área de DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

    

1 ERNANDES RODRIGUES DA SILVA SUPORTE TÉCNICO 

2 CRISTIANE BERTINI LIRIA SUPORTE TÉCNICO 

  Não houve formação de cadastro reserva na área de SUPORTE TÉCNICO 

    

1 FREDERICO SOUZA ABREU 
REDES DE 
COMPUTADORES 

2 JEAN NUNES RIBEIRO ARAUJO 
REDES DE 
COMPUTADORES 

3 MARCIA MARIA SAVOINE 
REDES DE 
COMPUTADORES 

 CADASTRO RESERVA DE REDES DE COMPUTADORES 

1 THAINÁ SUZAN SILVA 
REDES DE 
COMPUTADORES 

      

  Não houve candidatos classificados tampouco cadastro reserva na área de BANCO DE DADOS 

  Não houve candidatos classificados tampouco cadastro reserva na área de DEVOPS 

  
Não houve candidatos classificados tampouco cadastro reserva na área de DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

        

2. INFORMA que não houve inspeção médica para candidatos com deficiência, tendo em vista ausência de candidatos com 
deficiência classificados nas vagas previstas. 
3. INFORMA que o vídeo das entrevistas gravadas ficará disponível em arquivo próprio no storage da Esmat das entrevistas 
gravadas por um período de 6 meses após a divulgação do resultado final e definitivo do certame, podendo ser destruídas após 
esse termo. 
4. INFORMA que o resultado final do certame será publicado no Diário da Justiça de 4 de agosto de 2020, após julgamento de 
recursos, caso houver, nos termos do Edital nº 42, de 18 de julho de 2020. 
Palmas-TO, 28 de julho de 2020. 
  

Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

  
 
 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4782 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 53 

 

 
 

EDITAL nº 058, de 2020 – SEI Nº 20.0.000014853-0 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital Nº 
270/2020-ESMAT/DGESMAT/DEESMAT (EDITAL nº 053, de 2020 – SEI Nº 20.0.000014853-0),  referente ao curso Sindicância 
e Processo Administrativo Disciplinar: ênfase em fundamentos legais e administrativos, a se realizar no período de 12 de 
agosto a 11 de setembro de 2020, conforme segue: 
  
Onde se lê: 
Período de Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI nº 20.0.000014853-0 e, após, validadas 
pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. 
  
Leia-se: 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 a 31 de julho de 2020.  
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
  

Palmas-TO, 27 de julho de 2020. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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