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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0002522-20.2020.8.27.2702/TO 
Exequente: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA 
Advogado: Dr. Carlos Márcio Rissi Macedo – OAB/GO22703    
Executada: VILMA RODRIGUES CAMPOS - ME 
Advogado: Nihil 
Intimação da executada “SENTENÇA (...).  Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor quitação pelo pagamento 
do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e assim o 
faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, 
datado, certificado e assinado pelo e-Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0002122-06.2020.8.27.2702/TO 
Requerente: CONSTANCIO DIAS FERNANDES 
Advogado: Dr. Cleber Robson da Silva – OAB/TO 4289A   
Requerido: BANCO BMG AS 
Advogado: Nihil 
Intimação da executada “SENTENÇA (...).  Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 
pedidos contidos na inicial. Sem custas e honorários, frente ao art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e comunicações 
de praxe.  No mais determino: (...). CUMPRA-SE. Datado e certificado pelo Eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara de precatórios 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
Recuperação Judicial nº. 0005047-31.2018.8.27.2706 
Chave Processo: 550940792818 
Recuperandas: MENDONÇA E EDUARDO LTDA (DISMACOM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA) E 
MENDONÇA E EDUARDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP 
Advogados: DEARLEY KUHN OAB/TO 530 E ROGER SOUSA KUHN OAB/TO 5232A 
Ministério Público: LEONARDO GOUVEIA OLHÊ BLANCK MP77507 
A Doutora Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juíza de Direito da Vara de Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 10 (dez) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos 
de Recuperação Judicial acima epigrafado, tendo como parte Autora: MENDONÇA E EDUARDO LTDA (DISMACOM 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
12.980.799/0001-09, com sede na Avenida Cônego João Lima, n° 1440, Centro, CEP 77823-010, Araguaína-TO e MENDONÇA 
E EDUARDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n° 01.438.516/0001- 85, com sede na Rua Aquiles De Pina, 34, Lt. 12, Qd. A, CEP 77818-190, Araguaina – TO. 
Diante disso, HOMOLOGO a lista de credores apresentada pelo administrador judicial (evento 260). RECEBO o novo plano de 
recuperação judicial apresentado pelos recuperandos (evento 272), uma vez que preenche os requisitos do artigo 53 da Lei 
11.101/2005 e DEFIRO a prorrogação do stay period, previsto no artigo 6º, § 4º, da referida Lei, ficando seu termo final 
condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores ou a finalização do prazo de 180 dias úteis, o que advir primeiro. 
Ressalto que com a publicado do edital, deverão os credores, se oportuno, no prazo de 10 (dez) dias apresentarem ao juízo 
impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, 
importância ou classificação de crédito relacionado, na forma do art. 8° da Lei 11.101/2005. Ressalta-se ainda, que as 
habilitações realizadas fora do prazo estabelecido no art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, serão consideradas habilitações 
retardatárias e recebidas como impugnação, bem como processadas de acordo com os artigos 13 e 15 da referida lei. 
DETERMINO a intimação do Administrador Judicial para que informe a data para realização da assembleia geral de credores, no 
prazo de 15 (quinze) dias. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação 
(evento 272), após o cumprimento das diligências acima discriminadas, à conclusão para designação da referida audiência. 
Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, data e hora do sistema. Araguaína-TO, data e horário do sistema. Umbelina 
Lopes Pereira Rodrigues, Juíza de Direito”. 
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RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CREDORES MENDONÇA E EDUARDO LTDA (DISMACOM COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA): 

NOME/RAZÃO 
SOCIAL 

CPF/CNPJ ENDEREÇO CLASSIFICAÇÃO 
VALOR 
FINAL 

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

00.360.305/0001-
04 

SBS Quadra 4, Bloco a, lt 3/4, Presi/Gecol, 21 
andar, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.092-900 

Quirografário 
R$ 

199.008,84 

  TOTAL: 
R$ 

199.008,84 

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CREDORES MENDONÇA E EDUARDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP: 
  

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ ENDEREÇO CLASSIFICAÇÃO VALOR FINAL 

BRADESCO (2595) 60.746.948/3436-
64 

Rua Ademar Vicente Ferreira, 
1364, Lot. Panorama, Araguaína-

TO, CEP: 77804-120 

Quirografário R$ 125.669,19 

SICOOB/CREDIPAR 26.960.328/0001-
43 

Rua Voluntários da Pátria, 955 – 
Centro, Paraíso do Tocantins-TO, 

77600-000 

Quirografário R$ 215.233,90 

SICOOB/ CENTRO BRASILEIRO 37.395.399/0001-
67 

Av. T-8, Qd. L-24, Lt. 1 a 6, Setor 
Marista, CEP: 74.150-060, Goiânia-

GO 

Quirografário R$ 101.048,89 

PORTAS ROVAL LTDA - ME 08.145.334/0001-
65 

Av. Bálsamo, Qd. 108, Lt. 31, nº. 
1157, Centro, Rubiataba, CEP: 

76.350-000 

Quirografário R$ 5.437,13 

LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 74.423.880/0001-
45 

Rodovia Fausto Santomauro, nº. 
127, Km 25, Cruz Caiada, 

Piracicaba-SP, CEP: 13.412-000 

Quirografário R$ 12.436,02 

ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS 
LTDA 

03.548.440/0001-
76 

Rodovia Washington Luiz, nº. 
21500, Cordeirópolis-SP, CEP: 

13490-000 

Quirografário R$ 16.436,80 

BRASILIT SAINT GOBAIN DO BRASIL 
PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA 

61.064.838/0001-
33 

Av. Santa Marina, nº. 482, 1º 
Andar, Bairro Água Branca, São 

Paulo-SP, CEP: 05036-903 

Quirografário   
R$ 18.671,00 

CERÂMICA FORMIGRES LTDA 01.325.023/0001-
39 

Rod Washington Luiz,s/n, Km 164, 
Sede, Santa Gertrudes-SP, CEP: 

13510-000 

Quirografário R$ 3493,44 

BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-
91 

Quadra 4, Bloco “C”, lote 32, Ed. 
Sede III, CEP: 70089-900, Brasília-

DF 

Garantia Real R$ 606.675.27 

BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-
91 

Quadra 4, Bloco “C”, lote 32, Ed. 
Sede III, CEP: 70089-900, Brasília-

DF 

Quirografário R$ 257,00 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-
04 

SBS Quadra 4, Bloco a, lt 3/4, 
Presi/Gecol, 21 andar, Asa Sul, 
Brasília-DF, CEP: 70.092-900 

Quirografário R$ 91.960,04 

  TOTAL: R$ 
1.197.318,68 

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital, que será publicado na forma da Lei e afixado cópia no placar do fórum. Dado e passado, nesta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (24/08/2020) Eu 
(Alex Marinho Neto), Escrivão Judicial (Portaria nº. 2512/2019 – PRESIDÊNCIA/DF), digitei e subscrevi, por ordem da 
Doutora Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juíza de Direito Titular desta Vara. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0003880-42.2019.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) MARINALVA NERES SIQUEIRA, brasileira, solteira, empregada domestica, nascida aos 24/08/87, natural de 
São Geraldo do Araguaia-PA,filha de Raimundo Neres Siqueira e Maria Rosa Amorim Siqueira, , atualmente em local incerto e 
não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito 
acima, para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 
epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo 155, 1 e 4, incisos I, II e IV do Código Penal 
Brasileiro, sob pena de revlia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos . (...)Araguaína/TO, 25 de agosto de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.” 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, processo n° 0007616-39.2017.8.27.2706 
requerido por A.P.F., em face de CHARLES MONTEIRO COSTA, sendo o presente para intimar o(a) exequente, na pessoa de 
sua genitora, Sr(a). SUZIANE PEREIRA DE FRANÇA, brasileira, solteira, do lar, portador(a) da CI/RG nº. 932.636 
SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 024.237.991-52, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar, através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 
sem resolução do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 de agosto de 2020. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, diretora de secretaria, que o digitei e 
subscrevi. (rcsv.) Documento eletrônico assinado por RENATA TERESA DA SILVA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 545919v3 e do código CRC ae442d3c. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Cumprimento de sentença, processo n° 0012860-80.2016.8.27.2706 requerido 
por R.T.N.R. em face de RODRIGO NASCIMENTO ROCHA, sendo o presente para intimar o(a) exequente, na pessoa de sua 
genitora Sra. JOELMA TRINDADE SILVA, brasileira, solteira, do lar, portador(a) da CI/RG nº. 822.475 SSP/TO, inscrito(a) no 
CPF sob o nº 026.435.661-65, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de 
seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 12 de agosto de 2020. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, diretora de secretaria, que o digitei e subscrevi. Documento 
eletrônico assinado por RENATA TERESA DA SILVA, 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 671580v4 e do código 
CRC 58224874. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias   
SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA NA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E 
REGISTRO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI... FAZ SABER a todos quantos 
o presente Edital virem ou conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos, se 
processam os autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO DE FORMA 
DOLOSA / COM PEDIDO LIMINAR nº 0019205-57.2019.827.2706 – Chave Acesso 336216843919, proposta 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO  em desfavor de THAINA BORGES LEAL e OUTROS, sendo o mesmo 
para NOTIFICAR A REQUERIDA LIDIANNY LOURENÇO COSTA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4801 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020 5 

 

 
 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, conforme preconiza o artigo 17, § 7º, da Lei 
nº 8.429/92. Prazo do edital: 20 (vinte) dias. Tudo de conformidade com o, r. despacho cujo segue transcrito: “…Defiro o pedido 
formulado no evento 50. Expeça-se competente edital para notificação de Lidianny Lourenço Costa, para, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, conforme 
preconiza o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92. Prazo do edital: 20 (vinte) dias. Cientifique-se a parte autora. Cumpra-se.” E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 24 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (24/08/2020). Eu, Isabel Arruda de Sousa, Estagiária, que digitei e 
subscrevi. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os 
autos da Ação Monitória, processo nº 0001008-67.2018.8.27.2713, chave: 656123211118, em que figuram como partes BANCO 
DO BRASIL S/A contra FABIO ALVES DA ROCHA E LINDOMAR GOMES DA SILVA, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a 
expedição do presente, por meio do qual CITA-SE o executado FABIO ALVES DA ROCHA, brasileiro, solteiro, pecuarista, 
portador da Carteira de Identidade nº 961442 2ª VIA, órgão emissor SSP TO, inscrito no CPF sob onº059.036.661-08, atualmente 
com endereço em lugar incerto e não sabido, para que pague a importância cobrada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 
1.102b do CPC), ou,no mesmo prazo, apresente embargos, esclarecendo ao requerido que caso cumpra, ficará isento de custas 
e honorários advocatícios (art. 1102c, CPC) fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento,no valor correspondente 
a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Advertindo-o que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 
embargos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial (CPC, art. 1.102c), sob pena de revelia e nomeação de 
curador especial (artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, aos 17 de junho de. Eu, Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro, Técnica Judiciária, o digitei, conferi e 
subscrevi. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus 
trâmites legais, os autos de Medida Protetiva, processo nº 0003285-79.2020.8.27.2715, que a justiça pública move contra o 
acusado JOÃO DOS REIS MARQUES BARBSOA, brasileiro, nascido aos 14/04/1993 em Porto Nacional/TO, atualmente em 
local incerto e não sabido, por infração Art. 129, §11º do CP, conforme consta dos autos, fica intimado pelo presente sobre a 
Decisão de Concessão de Medida Protetiva (Evento 04). Para conhecimento de todos é publicado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 24 de 
agosto de 2020. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Servidora Judicial, lavrei o presente.  
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1554/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 24 de agosto de 2020 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Garaí, no uso das atribuições 
legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 3263 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ (evento 3306229) 
RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR o ANEXO III da Portaria DF GUARAÍ nº 1533, que passará a vigorar da seguinte forma: 
ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ,  ITACAJÁ E PEDRO AFONSO 

INÍCIO-18:00h (Segunda) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

24/08/2020 28/08/2020 Andrehan Assunção Paula - Mat: 154062 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
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Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos vinte e quatro dias do mês de Agosto de dois mil e vinte 
(24/08/2020). 
 

GURUPI 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  5000262-97.2012.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por RONDINEY CIRIANO NEGRI em face de DANIEL PEREIRA LIMA, e por este meio INTIMA o executado Daniel 
Pereira Lima, brasileiro, convivente em união estável, demais qualificações pessoais ignoradas,  atualmente em lugar incerto 
ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 1.760,88 (mil setecentos e sessenta 
reais e oitenta e oito centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. 
Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta 
fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte 
ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 139987229912, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2020. Eu ____, Nilton de Sousa 
Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1552/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto 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 28 de 
agosto de 2020 a 02 de outubro 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; 
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 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. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4801 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020 7 

 

 
 

§ 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 08h00min 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 07h59min 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 a Dra. KEILA SUELY SILA DA SILVA, MMª. Juíza de Direito e o servidor VALTER GOMES DE 
ARAÚJO, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na Comarca de Figueirópolis - 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 
28 de agosto de 2020 às 07h59min do dia 04 de setembro de 2020. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9976-0780. 
§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9976-0780. 
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, CÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, para responder pelo plantão nas 
comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, para responder pelo 
plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 28 de agosto de 
2020 às 07h59min do dia 04 de setembro de 2020. 
Art. 6º - Ficam designados o Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, MM. Juiz de Direito e o servidor WALBER PIMENTEL DE 
OLIVEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na 2ª Vara Cível 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 04 de setembro de 2020 às 07h59min do dia 11 de setembro 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, TRAJANO PEREIRA DE CERQUEIRA, 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 04 de setembro de 2020 às 07h59min do dia 11 de setembro de 2020. 
Art. 8º - Ficam designadas o Dr. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, MM. Juiz de Direito e a servidora ROSIMEIRE 
PEREIRA BARBOSA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Comarca de Palmeirópolis - 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 11 de setembro de 2020 às 07h59min do dia 18 de setembro de 2020. 
§ 2º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8458-4503. 
§ 3º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8458-4503. 
Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, WILTON PEREIRA DA SILVA, para responder pelo plantão nas 
comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA, para responder pelo 
plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 11de setembro de 
2020 às 07h59min do dia 18 de setembro de 2020. 
Art. 10 - Ficam designadas a Dra. MARIA CELMA ?LOUZEIRO TIAGO, MMª. Juíza de Direito, e a servidora SEJANE 
MOTEIRO DA SILVA NAVES, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotadas no Juizado Especial Cível 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 18 de setembro de 2020 às 07h59min do dia 25 de setembro 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. 
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Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, para responder pelo 
plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 18 de 
setembro de 2020 às 07h59min do dia 25 de setembro de 2020. 
Art. 12 - Ficam designados a Dra. MÍRIAN ALVES DOURADO, MMª. Juíza de Direito, e o servidor DIEGO CRISTIANO INÁCIO 
SILVA DE SÁ, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Criminal 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 25 de setembro de 2020 às 07h59min do dia 02 de outubro 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. 13 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, 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 25 de setembro 
de 2020 às 07h59min do dia 02 de outubro de 2020. 
Art. 14 - 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. 15. 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. 16.  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. 17. 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. 18. 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. 19.  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 Diretoria 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 
Medida Protetiva: 0008536.57.2020.827.2722 
Chave do Processo 357795185120 
Representado: Vanderlei de Deus Teixeira 
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 Vanderlei de Deus Teixeira, brasileiro, 47 anos, portador do CP 
546.725.541-04, nascido em 04/08/72 Sem endereço conhecido fica intimado da decisão proferida cujo segue transcrito o 
dispositivo: Diante do exposto, conheço do expediente, porém indefiro, por ora, o pedido de medidas protetivas de urgência em 
desfavor de VANDERLEI DE DEUS TEIXEIRA.Consigno que deixo de determinar a apreensão da arma de fogo sob a posse do 
autor, conforme art. 18, IV, da Lei n.º 11.340/06, em razão de ele residir distante desta comarca, não representando, a princípio, 
nenhum risco à integridade física ou à vida da vítima.Determino à serventia:Proceda ao encaminhamento da vítima à 
Defensoria Pública para solução das questões de família (divórcio e alimentos), nos termos do art. 18, III, da Lei n.º 
11.340/06;Intimem-se MP, autor e vítima para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o Oficial de Justiça 
comunicar a vítima que, caso queira, poderá procurar a Defensoria Pública, dentro do prazo assinalado, para que patrocine a 
defesa de seus direitos e interesses na presente ação;Intime-se a autoridade policial;Após, façam os autos conclusos.DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Eu, Diane Perinazzo, 
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Sentenças 
AUTOS Nº 0001408-17.2019.8.27.2723 
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL –PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
ASSUNTO: 122902 – GRAVE, LESÃO CORPORAL, DIREITO PENAL 
ACUSADO: ANTÔNIO MÁRIO DOS SANTOS GIL 
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ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA 
VÍTIMA: SIDNEY NOLETO DA SILVA 
SENTENÇA. Vistos etc. I –DO RELATÓRIO O Ministério Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia em desfavor de 
Antônio Mário dos Santos Gil, já devidamente qualificado na exordial acusatória, com base em peças inquisitoriais que a 
acompanham, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 129 §1º, I, do Código Penal (Evento de nº 1, destes autos). 
Narra à denúncia: Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de março de 2018, por volta de 15 horas, no Auto Posto 
Pedra Branca, localizado no centro de Itacajá-TO, o DENUNCIADO ofendeu a integridade corporal da vítima Sidney Noleto Da 
Silva, que resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, conforme exames e laudos acostados ao 
evento 1, do IP. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima aguardava uma “carona” 
após ter abastecido galões de combustível, quando o DENUNCIADO chegou, dando início a uma discursão, momento em que 
ANTÔNIO MÁRIO DOS SANTOS GIL desferiu socos contra a face da vítima, tendo aquele saído do local em seguida. Restou 
apurado que, as agressões ocasionaram fratura da mandíbula bilateral da vítima, o qual foi submetido a procedimento cirúrgico, 
resultando em sequela parestesia do nervo mentoniano direito, e incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta 
dias, conforme laudos acostados aos autos do IP. À denúncia acoplou-se o Inquérito Policial autos de nº 0001243-
67.2019.8.27.2723, em apenso. A denúncia foi devidamente recebida no Evento de nº 11, no dia 22de julho de 2019, destes 
autos. O réu foi citado no dia 20 de agosto de 2019 (Evento de nº 24, destes autos). Em audiência de proposta de transação de 
suspensão condicional do processo, o acusado não compareceu (Evento de nº 28, destes autos). A defesa apresentou resposta 
à acusação no dia 01de dezembro de 2019 (Evento de nº 42, destes autos). Pelo juízo foi ratificado o recebimento da Denúncia e 
determinado a designação de audiência de Instrução e Julgamento (Evento de nº 48, destes autos). Em audiência de instrução e 
julgamento no dia 03 de março de 2020 às 15horas, verificou-se a presença do réu, bem como de seu Defensor Público. 
Verificou-se também a presença das testemunhas arroladas pela acusação e Defesa e ainda a presença dos advogados 
assistentes de acusação. Verificou-se ausência da testemunha Ednei Inácio Gomes da Silva. Os advogados assistentes de 
acusação requereram habilitação nos autos. Em seguida foi aberta a audiência e realizada o pregão. Após foi ouvida a vítima, 
por meio de audiovisual. Em seguida foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, por meio do sistema de registro de 
audiovisual. Foi dispensada a testemunha de acusação/defesa Ednei Inácio Gomes da Silva, nada opôs a defesa e acusação. 
Em seguida, passou-se ao interrogatório dos réus, com o direito de se entrevistar antecipadamente com sua defesa. O que o fez. 
Foi cientificado do direito de permanecer calado. Após a entrevista, aceitou falar acerca dos fatos, tendo sido ouvido. O Ministério 
Público e a defesa requereram as alegações finais por memoriais (Evento de nº 61, destes autos). Foi acolhido pelo MM. Juiz o 
pedido dos advogados assistente de acusação, pelo prazo de 05 (cinco) dias. E ainda, não tendo há oposição de qualquer das 
partes, a substituição da testemunha EDNEI INÁCIO GOMES DA SILVA pela testemunha de acusação UBIRATAN CANTUARES 
AGUIAR. Assim como foi feito também com relação à testemunha SIDEIVAN SILVA GIL, admitido como testemunha de defesa, 
ambos qualificados em audiência. O Ministério Público requereu que fosse julgada procedente total do pedido para condenar o 
acusado Antônio Mário dos Santos Gil, como incurso no crime previsto no art. 129 §1º, I, do Código Penal, bem como a fixação 
de valor indenizatório mínimo em favor da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Evento de 
nº 70, destes autos). A defesa requereu a ABSOLVIÇÃO do acusado, sob a assertiva de ter o Réu agido em legitima defesa. E, 
não sendo este o entendimento, que seja aplicado o privilégio do § 4º, do artigo 129, do Código Penal. Requereu ainda, caso não 
seja acolhido o pedido de absolvição, o que não se espera, que seja dosada a pena-base no mínimo legal (art. 59, CP), fixando-
se a pena definitiva no mínimo legal (2 anos), elegendo o regime aberto de cumprimento da pena (art. 33, CP) e substituindo a 
privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP). E ainda, requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 
tendo em vista a ausência de condições do acusado em arcar com despesas processuais (Evento de nº 74, destes autos). É o 
relatório. Não há irregularidades ou nulidades arguidas pelas partes. Verifico a concomitância dos pressupostos processuais 
subjetivos e objetivos para a formação válida e regular do processo (juiz competente, capacidade das partes, representação por 
defesa técnica, forma processual, petição inicial acusatória, inexistência de litispendência, coisa julgada e nulidades). As 
condições da ação, segundo as categorias próprias do processo penal1, também estão presentes. Há a narrativa de um fato 
aparentemente criminoso e revestido de punibilidade concreta. Na fase de recebimento e de ratificação, não restou comprovado 
a existência cabal de excludentes de ilicitude ou de punibilidade (artigo 395, II; artigo 397, III e IV, todos do Código de Processo 
Penal), razão pela qual, o processo prosseguiu devido a presença de fumus commissi delicti. Outrossim, verifico que há 
legitimidade ativa e passiva na presente ação penal (artigo 395, II, Código de Processo Penal), uma vez que ambas as partes 
registram pertinência subjetiva para ocupar cada um dos polos da ação. Por fim, há justa causa para o exame do mérito da ação 
penal, haja vista que, com o recebimento e ratificação do recebimento da denúncia, este magistrado entendeu, em juízo 
provisório, pela possível existência de um crime e indícios de sua autoria. Por essa razão, passo a análise do mérito. II –
MATERIALIDADE/AUTORIA Art. 129, §1º, I, do Código Penal. O Dominus Litis em sua denúncia imputa ao acusado a prática do 
delito previsto no art. 129, §1, I, do Código Penal. Segundo o dispositivo legal mencionado o artigo 129, do Código Penal: 
“Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”, Parágrafo primeiro, (§1º, I, CP, do mesmo artigo): “Se resulta: I -
Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias”. Em nossa doutrina, no que se refere o resultado do ilícito, 
temos que esse é um delito Material, ou seja, para sua consumação exige um resultado naturalístico. Sendo tal resultado 
necessário a efetiva lesão a integridade corporal ou da saúde da vítima. Dessa feita, passamos a analisar o tipo penal dentro da 
sistemática norma/fato.1LOPES Júnior, Aury. Direito Processual Penal. 13º Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Feitas estas 
considerações, vejo que a materialidade do crime imputado está demonstrada nos autos através: A materialidade do delito em 
comento é a ofensa a integridade física ou a saúde de pessoa. Lesão corporal é a ofensa humana direcionada à integridade 
corporal ou à saúde de outra pessoa. Depende da produção de algum dano no corpo da vítima, interno ou externo, englobando 
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qualquer alteração prejudicial à sua saúde, inclusive problemas psíquicos. É prescindível a produção de dores ou a irradiação 
pode configurar, dependendo da motivação do agente, lesão corporal ou injúria real, se presente a intenção de humilhar a vítima. 
A pluralidade de lesões contra a mesma vítima e no mesmo contexto temporal caracteriza crime único. A ofensa à saúde, por 
seu turno, compreende as perturbações fisiológicas (desarranjo no funcionamento de algum órgão do corpo humano) ou mentais 
(alteração prejudicial da atividade cerebral). MASSON Cleber. Código Penal Comentado 2. ed. rev., atual. e ampl. -Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.A materialidade delitiva está devidamente comprovada, pelo Inquérito Policial 
(Evento de nº 1, dos Autos nº 0001243-67.2019.8.27.2723); Laudo Pericial (Evento de nº 1,INQ1 dos Autos nº 0001243-
67.2019.8.27.2723), Oitiva da vítima (Evento de nº 61, destes autos, DEPOIM_TESTEMUNHA2 a DEPOIM_TESTEMUNHA5); 
Oitiva das Testemunhas (Evento de nº 61, destes autos, DEPOIM_TESTEMUNHA6 a DEPOIM_TESTEMUNHA15) e 
interrogatório do acusado (Evento de nº 61, INTERR17 a INTERR22, destes autos). Pelo contido nos autos2, é evidente que 
houve uma ofensa a integridade física da vítima. Existem provas periciais que atestam a existência de lesões corporais. (...) III –
EXAME PERICIAL Exame realizado no dia 28 do mês de março do ano de 2018, às 19h11min. Ao exame pericial exibe: Duas 
cicatrizes cirúrgicas em regiões submandibulares direita e esquerda respectivamente, 4,2 po 0,3 e 3,1 por 0,3 centímetros em 
suas maiores dimensões. IV –EXAMES COMPLEMENTARES Tomografia – fratura bilateral de mandíbula. Boletim assinado por 
cirurgião Bucomaxilo Facial: José Afonso de Almeida CRO/TO 477, relatando o procedimento antes citado.V – DISCUSSÃO 
ECONCLUSÃOO perito conclui que o periciado foi vitima de ação lesiva contundente. VI – QUESITOS1.Há Lesão corporal? 
SIM2 LAUDO de Lesão corporal Evento de nº 1, INQ1, dos Autos nº 0001243-67.2019.8.27.2723. Página 5de 92.Resultou 
Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias? SIM(...) A materialidade resta sobejamente comprovada nos 
autos, vez que há prova técnica/pericial corroborando ainda com os depoimentos da vítima e das testemunhas. O nexo entre a 
ação narrada e a descrita no laudo é límpido, não havendo qualquer dúvida. O Réu confessou a prática do ilícito em seu 
Interrogatório em Juízo (Evento de nº 61, INTERR17a INTERR22, destes autos). É sabido que a confissão por si só não é prova 
absoluta3  de autoria e/ou materialidade, que afasta a apreciação das demais, ao reverso, essa confissão apenas será mais uma 
dentre o arcabouço de evidências que se reúne para provar o ilícito. Aos 3 minutos e 48 segundos do áudio do interrogatório do 
acusado Antônio Mário dos Santos Gil (Evento de nº 61, INTERR17aINTERR22) temos: Juiz: “Quanto aos fatos, são verdadeiras 
acusações contra o senhor?”. Antônio Mário dos Santos Gil: “De certa forma sim, aconteceu. Mas não dessa forma que falaram”. 
Para trazer ao feito a confluência da confissão com as demais provas, veja a oitiva da vítima e das testemunhas. A vítima Sidney 
Noleto da Silva, em seu depoimento em juízo, declarou que se encontrava no Posto (local dos fatos), quando o acusado veio em 
sua direção e acusou de ter pagado R$ 130,00 (cento e trinta reais)para alguém atear fogo em sua máquina. E em seguida 
começou a desferir socos de imediato, rasgando a camisa. Em razão das agressões, teve o maxilar quebrado, inclusive por 
procedimento cirúrgico dos 2 (dois) maxilares, ficando sem trabalhar por quase 6 (seis) meses, já que as lesões atingiram os dois 
lado da face. Ficando ainda, com algumas sequelas, não assobiando, a voz sempre pesada, sempre difícil, dois nervos que não 
teve como recuperar e 04 (quatro) dentes que não sente ele mais (parestesia do nervo mentoniano direito) (Evento de nº 61, 
DEPOIM_TESTEMUNHA2a DEPOIM_TESTEMUNHA5, destes autos). A testemunha José Fleury Sousa Mourão, ouvida em 
juízo, afirmou que no momento dos fatos estava na bomba de gasolina abastecendo veículos de terceiros. Afirmou ainda, que a 
vítima e o acusado passaram perto da bomba, ambos discutindo, todavia, não se recorda o teor da discussão. Declarou ainda 
que no final da discussão a vítima estava com o queixo quebrado e com pouco de sangue na boca (Evento de nº 61, 
DEPOIM_TESTEMUNHA6 a DEPOIM_TESTEMUNHA10destes autos). Já a testemunha Ubiratan Cantuares Aguiar ouvido em 
juízo, afirmou que quando estava chegando no local dos fatos (Posto de combustível) viu a vítima machucada, com sangramento 
na boca, bem como a vítima afirmou que o acusado tinha quebrado seu queixo(Evento de nº 61, DEPOIM_TESTEMUNHA11 a 
DEPOIM_TESTEMUNHA15 destes autos). 3CPP, Art.197.O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros 
elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre 
ela e estas existe compatibilidade ou concordância. As provas orais sustentam de que o acusado Antônio Mário dos Santos Gil 
agrediu fisicamente a vítima com socos no rosto Sidney Noleto da Silva deixando-o incapacitado para as ocupações habituais 
por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo Pericial (Evento de nº 1, fls. 26/27, dos Autos nº0001243-67.2019.8.27.2723) 
Ultrapassadas essas argumentações, temos que, existe um delito (materialidade), o réu Antônio Mário dos Santos Gil é o autor 
desse delito (autoria) e que o ilícito é crime previsto no artigo 129, §1º, I, do Código Penal. Com efeito, a ação do agente 
corresponde ao tipo previsto no artigo supracitado, não havendo nos autos qualquer circunstância que excluam ou diminuam a 
antijuridicidade e a imputabilidade. De tudo que foi dito e tendo em vista que o acusado, ao tempo do fato, era imputável, era 
exigível que se comportassem de conformidade com o direito. Como assim não agiu, chega-se à conclusão que ele cometeu um 
ato típico, antijurídico e culpável que reclama a aplicação da norma penal em caráter corretivo e repressivo, objetivando sua 
reintegração social e prevenindo uma possível reincidência que viesse a ocorrer com a impunidade. III–DISPOSITIVO Diante do 
exposto, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR ANTÔNIO MÁRIO DOS SANTOS GIL, brasileiro, união estável, 
Funcionário Público Municipal, filho de Luzenir dos Santos Gil e Timóteo Soares Gil, natural de Itacajá/TO, nascido em 
08/08/1977, CPF nº 877.380.401-06 e RG nº 289.603 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Presidente Dutra, nº 234, 
Centro, Itacajá/TO ou Rua Adelaide Maciel, s/n, Centro, Itacajá/TO, relativamente à conduta descrita no artigo 129,§1º, I, do 
Código Penal. Nos termos do art. 59, do Código Penal, passo a dosar as penas. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) Primeira 
Circunstância Judicial a ser analisada é aculpabilidade4. Esta não deve ser avaliada como desfavorável ao sentenciado, vez 
inerente ao tipo; 4PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. REPROVAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. MOTIVAÇÃO ECONÔMICA 
INERENTE AO TIPO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Culpabilidade, entendida como 
circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime. II. A motivação 
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econômica não pode ser considerada para o fim de majorar apena-base dos delitos que protegem o patrimônio, por ser inerente 
aos próprios tipos penais. III. Ordem concedida, nos termos do b)Segunda Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos 
antecedentes, consta dos autos Certidão de Antecedentes Criminais, que atestam sua primariedade; c) Terceira Circunstância 
Judicial a ser analisada é acerca da conduta social do sentenciado. Não há nos autos elementos suficientes para uma valoração 
positiva ou negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da Personalidade do agente. Não há elementos 
que indiquem uma valoração negativa no que tange a personalidade do réu; e) Quinta Circunstância Judicial a ser analisada é 
acerca dos motivos. Esta deve ser avaliada como desfavorável ao sentenciado, uma vez que praticou o injusto penal como ato 
de justiça, sob a assertiva de estar fazendo justiça., diante de um mal, que em tese, a vítima teria praticado, se apoderando do 
poder de punir do Estado; Assim, a presente circunstância não deve ser valorada negativamente; f) Sexta Circunstância Judicial 
a ser analisada é acerca das circunstâncias do delito. O motivo que levou o acusado a prática do crime não pode ser valorado 
negativamente, por ser um fator volitivo inerente à espécie em análise; g) Sétima Circunstância Judicial a ser analisada é acerca 
das consequências. A consequência do ato perpetrado ultrapassa as inerentes ao tipo penal, posto que ação do acusado, além 
de ter a vítima ficado impossibilitada para o trabalho por mais de 30 dias, ficou com sequelas. Assim, a presente circunstância 
deve ser valorada negativamente; h) Oitava Circunstância Judicial a ser analisada é acerca do comportamento da vítima. A 
vítima não contribuiu para o cometimento do crime; DIANTE DISSO, pela prática da infração penal prevista no artigo 129,§1º, I, 
do Código Penal, passa-se a dosar a pena:1º Fase: Pena base. Atendendo aos critérios do art. 59, do Código Penal, onde há 
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a pena aplicada deve ser fixada afastada ao mínimo legal. Assim, fixo a 
pena base em 2(dois) anos de reclusão.2º Fase: Atenuantes e agravantes. Há uma circunstância legal atenuante a ser 
reconhecida, qual seja a confissão espontânea em juízo prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, atenuo a pena  em 
1/6 (um sexto)5. Não há qualquer circunstância legal agravante descrita no artigo 61, do Código Penal a serem analisadas. voto 
do relator. (STJ -HC: 178660 GO 2010/0125430-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/02/2011, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2011).5 A lei não estabelece o percentual de aumento ou de diminuição da 
pena no tocante às agravantes ou atenuantes genéricas. Na prática forense, todavia, consagrou-se o entendimento de que o 
aumento ou a diminuição deve ser 3º Fase: Causas de diminuição e aumento de Pena. Não há qualquer causa de diminuição ou 
causa de aumento de pena. Não havendo qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena, assim, fixo a pena em 
definitivoem1(um) ano e 8(oito) meses de reclusão.  Deixo de fixar valor mínimo de reparação de danos materiais, haja vista o 
delito não deixar em primeiro momento qualquer prejuízo material. Assim, não vislumbro a possibilidade elencada no art. 387, IV, 
do Código Penal. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENAO regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade 
será o aberto, conforme determina o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. Considerando que a sentença reconheceu o ilícito 
como sendo praticado com violência, ausentes os requisitos legais, na forma do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual deixo 
de substituir a pena privativa de liberdade por pena alternativa. Considerando ainda que não se trata de réu preso, não existe 
qualquer medida cautelar aplicada, bem como não é o caso de aplicação de medida de segurança, não há o que se considerar 
do parágrafo único do artigo 386, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado:  Oficiem-se o Instituto de 
Identificação e Estatística, com a expedição, em triplicata, do Boletim Individual, nos moldes preconizados pelo art. 809, capute § 
3º, do Código de Processo Penal. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos, enquanto durarem os efeitos da 
condenação (Constituição Federal, art. 15, III). Ainda, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 1, da Lei Complementar 
64/90, ficará inelegível por oito anos após o cumprimento da pena. Deixo de fixar quantia referente à reparação de danos a que 
alude o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, por tratar-se de condenação por crime de perigo. Custas pelo condenado, 
na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.de 1/6 sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado pela 
legislação penal (Código Penal e leis especiais) para as causas de aumento e de diminuição da pena. MASSON, Cleber Direito 
Penal Esquematizado – Parte geral –vol.1. 9.ª ed. rev., atual. e ampl. –São Paulo: MÉTODO, 2015. Pág. 938 –Versão ebook Que 
o Senhor Escrivão proceda nas demais comunicações de estilo.  Independentementedo trânsito em julgado: Expeça-se a Guia 
de Execução Provisória, formando-se os devidos autos de execução penal, nos termos da Res. nº113/2010-CNJ.Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Araguaína p/ Itacajá, 24 de agosto de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito 
(Respondendo - Port.Portaria Nº 1150). 
 

PALMAS 
1ª 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 0031716-81.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): LUCAS ARAÚJO RODRIGUES 
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) LUCAS ARAÚJO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, feirante, nascido aos 
10/05/1994, natural de Osasco-SP, portador do RG nº 1241071 - SSP/TO, inscrito sob o CPF nº 021.712.051- 21, filho de 
Antônio Rodrigues do Nascimento e Maria Luzanete Alves Araújo Rodrigues,  atualmente em local incerto e não sabido, nos 
autos da AÇÃO PENAL nº 00317168120208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos de 
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inquérito policial que no dia 09 de janeiro de 2018, por volta das 23h:30min, Rua P3, Lote 05, Setor Sul, Taquaralto, em Palmas-
TO, os denunciados Denis Carvalho de Oliveira, Talles Marcos Carvalho Alves e Lucas Araújo Rodrigues, consciente e 
voluntariamente, tentaram matar a vítima Jefferson Gomes da Silva, atingindo-lhe com disparo de arma de fogo, na região da 
face póstero lateral de bacia, à esquerda, conforme descreve o Laudo de Exame de Corpo de Dellito – Lesão Corporal nº 
02.0678.03.181 , sendo que o crime foi cometido em razão de motivação torpe, resultando em perigo comum e com a utilização 
de recurso que dificultou a defesa do ofendido, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades. 
Segundo apurou-se na data dos fatos a vítima estava em frente a residência de Otávio, jundo a seu irmão Sérgio e a seus 
amigos Denilson, Jailson, Débora, Wesley, Jailton e outro amigo também chamado Wesley, quando um veículo SPACE FOX, de 
cor preta, passou (as 21:00 horas) na rua transversal a que estavam e os observou na porta da residência, sendo que Sérgio 
avisou para que todos ficassem “espertos”. Aproximadamente as 23:00 horas o mesmo automóvel retornou, só que desta vez na 
rua em que se encontravam, este parou em frente a residência e então Denis Carvalho de Oliveira abriu a porta carro, desceu do 
banco de traz e passou a efetuar disparos em direção ao grupo, tendo atingido a vítima Jefferson Gomes da Silva, na região 
lateral da bacia. Consta ainda que quem dirigia o carro era Lucas Araújo Rodrigues e que estavam presentes Talles Marcos 
Carvalho Alves (primo de Denis) e Denis Carvalho de Oliveira, sendo este último o autor dos disparos. Infere-se também que os 
ocupantes do veículo SPACE FOX, Denis Carvalho de Oliveira, Talles Marcos Carvalho Alves e Lucas Araújo Rodrigues, 
avaliaram antes o local para depois perpetrarem o crime, o que denota a premeditação em sua atuação. A conjunção probatória 
colhida possibilitou constatar a motivação torpe no crime em tela, ocasionado pelo sentimento de posse e ciúmes que Denis 
Carvalho de Oliveira sentia por Débora, com quem tivera um relacionamento anteriormente. Sua intenção era atingir o atual 
namorado de Debóra, Jaílson. Consta ademais que Denis Carvalho de Oliveira pretendia atingir Jailson, mas ao efetuar os 
disparos de arma de fogo na direção em que o grupo se encontrava, colocou a todos em situação de perigo. Outrossim, verifica-
se que os acusados utilizaram-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, já que foi atingida de inopino 
por projétil disparado de arma de fogo. Pelo exposto, os réus DENIS CARVALHO DE OLIVEIRA, TALLES MARCOS CARVALHO 
ALVES e LUCAS ARAÚJO RODRIGUES incidiram nas condutas descritas nos artigos 121, § 2º, I (motivo torpe), III (que possa 
resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, na forma do Art. 29, caput, todos do 
Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que seja recebida e 
autuada com instalação do devido processo legal, observado o rito processual trazido pela Lei 11.689/2008 (artigos 406 e 
seguintes do CPP), citando-se o denunciado para responder aos termos da presente Ação Penal e, ao final ser pronunciado e 
condenado perante o Egrégio Tribunal do Júri, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, sob as cominações legais para 
deporem em juízo. Palmas-TO, 20 de fevereiro de 2020. Argemiro Ferreira dos Santos Neto Promotor de Justiça em Substituição 
Automática." DESPACHO: "1. Recebo a denúncia, uma vez que há justa causa para a ação penal. Com efeito, a peça inaugural 
contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do(s) acusado(s) e o rol das 
testemunhas. Ademais, do procedimento policial que ampara a denúncia, extraem-se prova da materialidade delitiva e indícios 
de que os denunciados tenham sido os autores dos crimes narrados. Outrossim, não vislumbro a possibilidade de rejeição liminar 
da denúncia. 2. Cite-se o(s) acusado(s) para apresentar(em) defesa preliminar escrita, por intermédio de advogado, no prazo 
de 10 (dez) dias, na forma prevista pelo artigo 396 do CPP. Não apresentada resposta no prazo legal ou se o réu, citado, não 
constituir advogado, desde já nomeio o defensor público com atuação nesta Comarca para apresentar a defesa preliminar, bem 
como para os demais atos de instrução do processo. Constando da resposta preliminar pedido de absolvição sumária ou 
liberdade provisória, ouça-se o Ministério Público em 05 (cinco) dias. 3. Defiro a cota ministerial. Expeça-se o necessário, 
inclusive a juntada das certidões requeridas. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Data especificada pelo sistema 
eproc. Ao final, conclusos. Expeça-se o necessário. Data especificada pelo sistema eproc. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de 
Direito. Respondendo nos termos da Portaria n° 2669/2019.” 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, 20/08/2020. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00248547020158272729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: VALDINEI ANTONIO DE JESUS 
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) VALDINEI ANTONIO DE JESUS, alcunha “DF”, brasileiro, solteiro, montador de forro PVC, nascido aos 
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15/09/1991, natural de Brasília/DF, filho de Valton Alves Correia e de Adriana Bezerra de Jesus, residente na 5ª Avenida, Qd. 04, 
aos fundos do Lote 05, Taquaruçu, nesta capital, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a 
fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0024854-70.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor 
segue transcrito: "1 - RELATÓRIO O Ministério Público propôs a presente ação penal em desfavor de VALDINEI ANTONIO 
ALVES DE JESUS, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, caput, Código Penal Brasileiro. Na denúncia, 
o Parquet sustenta, em síntese, que “no dia 21 de junho de 2015, o primeiro denunciado Ricardo de Jesus Valente Rodrigues 
adentrou a residência, mediante o arrombamento de uma janela de um dos quartos, da vítima Kênia Alves de Moura, localizada 
na 2ª Avenida, Qd. 35, Lt. 11, Setor Taquaruçu, nesta capital, e lá subtraiu 01 um celular da marca Motorola, modelo Moto G 
16GB, e um celular da marca Samsung, modelo ACE 4 Lite Duos, sendo que, aproveitou-se para vender os celulares a pessoa 
do segundo denunciado Valdinei Antônio Alves de Jesus, o qual após ser abordado disse que havia adquirido o aparelho pelo 
valor de R$ 100,00 (cem reais), que sabia ser de origem ilícita.” Recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente (evento 19) 
e apresentou resposta à acusação (evento 23). Após instrução regular do processo, o Ministério Público requereu a condenação 
do réu nos termos da denúncia. Por seu turno, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, argumentando que o réu 
desconhecia a origem ilícita do produto adquirido. Subsidiariamente, requereu a desclassificação na modalidade culposa art. 180, 
§ 3º Código Penal Brasileiro. Por fim, postulou a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da 
confissão, bem como a aplicação do art. 16 do Código Penal, com redução da pena em 2/3 em razão do réu ter restituído a coisa 
ante do recebimento da denúncia de forma voluntária. Eis o breve relato. Decido. 2 – FUNDAMENTAÇÃO 2.1 – DAS 
PRELIMINARES: Não há preliminares a ser analisadas. 2.2 – BREVE SÍNTESE DA DENÚNCIA: Receptação: Art. 180 - 
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir 
para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 2.3 – Da 
materialidade: O conjunto probatório carreado nos autos do inquérito policial nº 00185210520158272729, especialmente o Auto 
de Exibição e Apreensão juntado e Termo de Restituição, acostados no evento 21, anexo OUT1, págs. 14 e 16, bem como a 
prova testemunhal colhida em sede de audiência de instrução, além de todos os demais elementos informativos dos autos 
permite concluir pela comprovação, de forma contundente, da materialidade do delito em comento. 2.4 – Da autoria: As 
provas documentais carreadas aos autos são veementes para a elucidação da conduta típica denunciada, sendo que, em 
conjunto com os testemunhos prestados pela vítima, pelo policial que atendeu a ocorrência e pela confissão do réu, permitem 
atribuir ao denunciado a autoria do crime em análise (receptação). 2.5 DAS TESES DA DEFESA A defesa pugna pela 
absolvição do réu, argumentando que esta desconhecia a origem ilícita do objeto adquirido. Subsidiariamente, postulou pela 
desclassificação da imputação para receptação culposa, disposta no § 3º do artigo 180, do Código Penal. Compulsando os 
autos, vejo que o arcabouço probatório é rico no sentido de demonstrar sem qualquer dúvida que o denunciado, de fato, incorreu 
na receptação de produto fruto de crime. A receptação dolosa exige que o agente tenha conhecimento da procedência criminosa 
da coisa adquirida, ciência esta que é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ser inferida das demais circunstâncias 
do fato e da própria conduta do acusado. No caso em apreço, o valor supostamente pago pelo acusado na res furtiva foi muito 
aquém do valor do objeto, conforme descrito nas notas fiscais acostadas no evento 21, do inquérito policial em apenso. Ademais, 
o acusado não recebeu nota fiscal dos objetos supostamente adquiridos ou recebidos em forma de pagamento por dívida do 
autor do furto, e sequer se deu ao trabalho de solicitar nota fiscal do produto, assumindo, assim, o risco por sua conduta. 
Outrossim, considerando as circunstâncias do caso concreto, se tratando de aquisição de objeto de pessoa conhecida no local 
como autor de diversos furtos, conforme relatado em audiência de instrução, não há que se falar em ausência de dolo. Logo, os 
elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de receptação, revelando 
que o réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Por derradeiro, não há causas que possam excluir 
a antijuridicidade e culpabilidade da conduta do denunciado. 2.5 – DA REPARAÇÃO MÍNIMA (ARTIGO 387, IV CPP) Deixo de 
fixar reparação mínima nos termos do art. 387, IV do CPP, visto que o produto do crime foi integralmente restituído à vítima. 3 – 
DISPOSITIVO: Com essas considerações, por tudo de fato e direito acima alinhavado, julgo procedente a pretensão punitiva 
estatal para CONDENAR  VALDINEI ANTONIO ALVES DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas 
penas do art. 180, caput, do Código Penal. É previsto para o crime do art. 180 do CP a seguinte pena: reclusão de 01 (um) a 
04 (quatro) anos e multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. 4 – DA DOSIMETRIA DA PENA: Em atenção ao 
critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, defendido por Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena 
previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena. 4.1 – Da fixação da pena-base Considerando o critério acima 
mencionado procedo à análise das circunstancias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação 
da conduta, não foge à normalidade. Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação penal transitada em 
julgado, conforme certificado no evento 1, anexo MANDCITACAO2. Não há elementos nos autos que possibilitem valorar 
a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do 
crime se mostram dentro da normalidade para a espécie. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da 
normalidade para a espécie. Inexistem provas nos autos de que o comportamento da vítima colaborou, ou não, para a ação 
delitiva. Considerando a inexistência de valoração negativa provinda das circunstâncias do crime nas circunstâncias 
judiciais, fixo a PENA-BASE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do 
salário mínimo vigente à época da data dos fatos. 4.2 – Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias agravantes. 
Apesar da presença da atenuante de confissão voluntária deixo de aplicá-la em atenção à Súmula 231 do STJ que diz: “A 
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.3 – Das causas de 
diminuição e de aumento de pena: Não há causas de aumento de pena. Por outro lado, concorre uma causa de diminuição de 
pena atinente ao arrependimento, tendo em vista que o réu restituiu a coisa antes do recebimento da denúncia, por ato 
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voluntário, nos termos do art. 16, do CP, assim reduzo a pena em patamar máximo de 2/3, perfazendo 04 (quatro) meses de 
reclusão. 4.4 – Da pena definitiva: Assim, com todas as considerações acima delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 04 
(quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à 
época da data dos fatos. 5 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 5.1 – Do regime de cumprimento da 
pena: Considerando a condenação do acusado e a pena que lhe foi fixada, a pena deverá ser cumprida em regime 
inicialmente ABERTO, na forma do art. 33, §2º, “c” do Código Penal. 5.2 – Da substituição da pena: Vejo que o réu foi 
condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, bem como as circunstâncias judiciais não foram negativamente valoradas, 
indicando que medidas diversas da segregação penal podem ser suficientes para a reeducação daquela, razão pela 
qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUE, APÓS O TRÂNSITO EM 
JULGADO DA PRESENTE SENTENÇA, SERÁ FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 5.3 – 
Da suspensão condicional da pena: Inaplicável a suspensão condicional da pena em atenção às determinações do art. 77 do 
CP. 6 – DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE Vejo que o réu respondeu ao processo sem a necessidade de 
sua segregação cautelar, podendo, pois, recorrer desta sentença em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 
ESTIVER PRESO. 7 – DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO Conforme alhures explanado o objeto do crime foi devidamente 
restituído à vítima, razão pela qual deixei de fixar valor mínimo de indenização. Deixo de condenar o acusado ao pagamento das 
custas processuais em razão da concessão do benefício da assistência judiciária. Expeça-se guia de execução provisória da 
pena, se o caso. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente sentença, tomem-se as seguintes providências: 1- 
Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 2 - Expeça-se a respectiva guia de encaminhamento para execução provisória da 
pena, com a remessa ao juízo da execução para unificação das penas, se o caso. 3 - Comunique-se ao TRE para fins do art. 15, 
III da CF. 4 - Arquivem-se estes autos com as anotações e baixas de praxe. Data certificada no sistema e-proc." MARCELO 
ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito." Palmas, aos 21/08/2020. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e 
subscrevo. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0036033-93.2018.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada 
sob o nº 0036033-93.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente CLEIBIANE ALVES PAULINO, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ANDERSON SOUSA LIMA 
. E é o presente para INTIMAR o requerido ANDERSON SOUSA LIMA , residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, oferecer impugnação à penhora de valores, realizada através do sistema BACENJUD. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 24/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 5001993-83.2007.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada 
sob o nº 5001993-83.2007.8.27.2729, na qual figura como requerente IVANILZIA NOLETO DA SILVA, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido JOSE LOURENÇO DA 
SILVA. E é o presente para INTIMAR o requerido JOSE LOURENÇO DA SILVA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, 
no prazo de 15(quinze) dias, oferecer impugnação à penhora do veículo, realizada através do sistema RENAJUD. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0029344-33.2018.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0029344-33.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente ANA MARIA COSTA SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado 
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nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ROMULO SOARES SANTOS. E é o 
presente para CITAR o requerido ROMULO SOARES SANTOS, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome 
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso 
em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 24/08/2020. Eu, 
YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0046832-64.2019.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum Cível, 
registrada sob o nº 0046832-64.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente DARCILANE FERNANDES CRISOSTOMO e 
ANA CECÍLIA FERNANDES CRISOSTOMO, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido LAZARO ARAUJO BATISTA. E é o presente para CITAR o requerido LAZARO 
ARAUJO BATISTA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, 
querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela 
parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua 
defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 24/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora 
que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0047485-03.2018.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Guarda, registrada sob o nº 0047485-
03.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente LIDINEIA DA SILVA SOARES, brasileira, residente e domiciliada nesta 
cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido JOSÉ MÁRIO XAVIER DE MOURA. E é o 
presente para CITAR o requerido JOSÉ MÁRIO XAVIER DE MOURA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome 
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso 
em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 25/08/2020. Eu, 
YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0035938-97.2017.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada 
sob o nº 00359389720178272729, na qual figura como requerentes W. D. S. D. M. e D. S. D. M., representados por sua genitora 
ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido PEDRO MAGNO MACEDO. E é o presente para CITAR o requerido PEDRO MAGNO 
MACEDO, residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em 
questão, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o 
montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 
523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde 
se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster 
de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este Juízo 
qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações 
dirigidas ao endereço declinado na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA 
RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0043716-84.2018.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0043716-84.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente LUCIENE DE SOUSA RODRIGUES, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido DEUSDETE ALVES 
RODRIGUES. E é o presente para CITAR o requerido DEUSDETE ALVES RODRIGUES, residente em lugar incerto ou não 
sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código 
de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no 
Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0051304-11.2019.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0051304-11.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente KIARA MAYLANA ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido RONALDO ADRIANO 
PEREIRA LUZ. E é o presente para CITAR o requerido RONALDO ADRIANO PEREIRA LUZ, residente em lugar incerto ou não 
sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código 
de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no 
Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0051454-89.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, 
registrada sob o nº 0051454-89.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente R. A. L., representada por sua genitora ELIANA 
ALVES DA SILVA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária 
Gratuita e requerido JOSE DOMINGOS MOREIRA LIMA. E é o presente para CITAR o requerido JOSE DOMINGOS MOREIRA 
LIMA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo 
apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua 
defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora 
que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0013381-82.2018.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Guarda, registrada sob o nº 0013381-
82.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente MAURO DE SOUSA BARBOSA, brasileiro, residente e domiciliado nesta 
cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerida KETELLI MICHELLI GAMITO SILVA DUTRA. 
E é o presente para CITAR a requerida KETELLI MICHELLI GAMITO SILVA DUTRA, residente em lugar incerto ou não sabido, 
para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de 
Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar 
do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0048249-52.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum Cível, 
registrada sob o nº 0048249-52.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente GILBERTO DE MELO MACEDO, brasileiro, 
residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requeridos THAFNY 
MOREIRA FERREIRA e CARLOS RENATO SANTOS LIRA. E é o presente para CITAR o requerido CARLOS RENATO 
SANTOS LIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, 
querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela 
parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua 
defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 25/08/2020. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora 
que o digitei e subscrevi. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00253254720198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CLEIDIONE DIAS BARBOSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) CLEIDIONE DIAS BARBOSA ?, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 01 de maio de 1986, 
natural de Porto Nacional TO, portador do RG nº 989.299 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 040.306.741-35, filho de Inês Dias 
Furtado e Zenaide Barbosa de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0025325-47.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
transcrito: "O Ministério Público denunciou Cleidione Dias Barbosa, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 01 de 
maio de 1986, natural de Porto Nacional TO, filho de Inês Dias Furtado e Zenaide Barbosa de Oliveira, portador do RG nº 
989.299 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 040.306.741-35 1, narrando o que segue: Consta dos Autos de Inquérito Policial que 
na segunda quinzena do mês de maio de 2019, na Chácara Diamante, Capadócia/Taquari (T-33/T-43), Região Sul desta Capital, 
o denunciado, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seu ato, ocultou, após ter adquirido, ou recebido, 
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 máquina de lavar roupas, marca Brastemp, modelo 
BWJ11 (conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial anexados aos eventos 1 e 29 dos Autos de IP); em prejuízo da 
vítima Denice dos Santos Almeida.Exsurge dos autos investigatórios que na data de 28/05/2019, no período vespertino, visando 
constatar a veracidade de uma informação, a qual dava conta da localização de uma máquina de lavar roupas que fora furtada 
da residência da vítima na noite do dia 25/26 do mês de maio, Agentes de Polícia Civil foram até a Chácara Diamante, 
Capadócia/Taquari (T-33/T-43), Região Sul desta urbe. Ato contínuo, já no local acima descrito, posteriormente sabendo-se tratar 
da moradia do ora inculpado, o qual se encontrava no imóvel, os agentes de polícia o questionaram sobre a res furtiva que 
procuravam. Naquele instante, o inculpado confessou a autoria delitiva, afirmando que a máquina de lavar roupas, marca 
Brastemp, estava em sua residência e que a havia adquirido de um indivíduo que não soube identificar. Extrai-se do feito que, 
após a anuência do denunciado, os policiais adentraram ao imóvel e apreenderam a máquina de lavar roupas e outros objetos 
supostamente provenientes de origem ilícita. Por tais motivos o inculpado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para os 
procedimentos de praxe. Na DEPOL a vítima reconheceu a máquina de lavar roupas apreendida em poder do inculpado como 
sendo aquela que lhe haviam subtraídos dias antes. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente 
demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante 
o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia CLEIDIONE DIAS 
BARBOSA, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal 
brasileiro. (....)A denúncia foi oferecida em 18/06/2019 e recebida em 19/06/2019. Inicialmente, o acusado não foi encontrado, 
por isso sua citação deu-se por edital. Na decisão do evento 43, de 30/09/2019, o processo e o prazo prescricional foram 
suspensos, com fundamento no art. 366 do CPP, sem decretação da prisão. No evento 48, certificou-se que o acusado estava 
recolhido na Casa de Prisão Provisória de Palmas em razão de outro fato, Ele foi então citado pessoalmente e ofereceu resposta 
por meio de defensor público,  no evento 57.2- FUNDAMENTAÇÃOPasso a analisar a resposta, na qual a defesa argumentou o 
que segue: FATO ATÍPICO: Conforme consta da inicial acusatória, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no o artigo 
180, caput, do Código Penal brasileiro. Narra a denúncia que na segunda quinzena do mês de maio de 2019, na Chácara 
Diamante, Capadócia/Taquari (T-33/T-43), Região Sul desta Capital, o denunciado, agindo voluntariamente e com total 
consciência da ilicitude de seu ato, ocultou, após ter adquirido, ou recebido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de 
crime, qual seja: 01 máquina de lavar roupas, marca Brastemp, modelo BWJ11 (conforme Auto de Exibição e Apreensão e 
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Laudo Pericial anexados aos eventos 1 e 29 dos Autos de IP); em prejuízo da vítima Denice dos Santos Almeida. Ocorre, no 
entanto, queo pertence da suposta vítima, conforme laudo pericial colacionado nos autos do inquérito policial (evento n° 29), foi 
avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), demonstrando que o patrimônio da vítima não foi afetado de maneira relevante, não 
restando qualquer prejuízo para a sua destinação econômica, conforme Termo de Restituição (evento nº 37) constante também 
no inquérito policial. Assim, verificaremos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância conforme entendimento 
consolidado no STF: a) mínima ofensividade da conduta; b)nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. A mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão 
estão refletidas no ínfimo valor da coisa. Além disso, o modo de agir do apelante não revela periculosidade social e elevado grau 
de reprovação de seu comportamento. (...) Conforme jurisprudência ora colacionada não houve qualquer lesão ao patrimônio da 
vítima, pois foi devidamente restituído, bem como não há periculosidade na conduta do agente, tampouco alguma expressividade 
de lesão jurídica ao Estado. É cediço que o direito penal não deve se ocupar de condutas cujos resultados promovidos não 
representem prejuízo importante seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social, como no 
presente caso, em que o suposto acusado de modo culposo apenas teria adquirido uma máquina de lavar no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais). O direito penal deve ser visto como última ratio, preservando a intervenção mínima do Estado diante decasos 
que se pode afastar a tipicidade penal por preencher absolutamente todos requisitos do indicado princípio. Assim, para que um 
fato seja materialmente típico, a conduta deve possuir certo grau de desvalor e o bem jurídico tutelado deve sofrer um dano ou 
ter sido exposto a um perigo de dano, impregnado de significativa lesividade.(...) Pois bem, da análise dos indícios que 
resultaram na denúncia ora analisada, não vejo sentido no seguimento da instrução processual, em razão da insignificância do 
fato na esfera penal, razão, por que acolho a fundamentação da defesa neste ponto. De acordo com o documento anexado no 
evento 29 do inquérito policial apenso, o objeto supostamente receptado (máquina de lavar) foi avaliado em R$ 300,00, o que 
corresponde a pouco mais de  30% do salário mínimo vigente. Diante disso, é de se concluir que a conduta do acusado afetou 
minimamente o direito tutelado pela norma, qual seja o patrimônio alheio, ainda mais considerando que o objeto foi restituído à 
vítima.Embora considere censurável a conduta atribuída ao acusado, parece-me desarrazoado e extremamente custoso 
continuar movimentando a máquina judiciária para cuidar de caso tão singelo, para ao final da instrução processual se proferir 
sentença absolutória pelo mesmo fundamento ora invocado. Conforme certidão de antecedentes (evento 7), o acusado não é 
dado a prática de crimes semelhantes. Em pesquisa que realizei no e-Proc/TJTO, constatei que ele responde a outro processo 
(Ação Penal nº 0028024-74.2020.8.27.2729), mas  por fato de natureza distinta da do que lhe foi imputada neste processo. Ainda 
que respondendo a outra ação penal, tal fato não obsta a aplicação do princípio ora suscitado, ressaltando ainda que o crime de 
receptação admite a aplicação do princípio sustentado pela defesa.No mesmo sentido, seguem julgados:RECEPTAÇÃO. 
PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da 
insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma 
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica 
provocada. 2. O pequeno valor do carrinho de mão receptado de propriedade de uma empreiteira, que representa menos de 5% 
do salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 30,00, denota não relevante interesse social na onerosa intervenção estatal, 
ainda que se trate de réu reincidente por embriaguez ao volante e desobediência. 3. Habeas corpus concedido para 
absolver o paciente por atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância, na Ação Penal n. 0015200-
52.2012.816.0019, oriunda da 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR. (STJ - HC: 570838 PR 2020/0080424-0, Relator: Ministro 
NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). APELAÇÃO 
CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. O princípio da insignificância 
baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em 
certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, ausente dano juridicamente relevante, sendo aplicável quando presentes, 
cumulativamente 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo 
grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada, cabendo a absolvição 
do acusado nos termos do art. 386, III do CPP. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - APR: 
417551620158090175, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 31/01/2017, 2A 
CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2228 de 14/03/2017). Dessa forma, tenho por bem acolher a tese defensiva de 
atipicidade material da conduta, tendo em vista a aplicação do princípio da insignificância. 3- DISPOSITIVO Diante do exposto, 
absolvo sumariamente o acusado Cleidione Dias Barbosa, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo 
Penal. Disposições finais: o processo deverá ser encaminhado à SECRIM para as intimações e demais providências previstas no 
Manual de Procedimentos Criminais do Tocantins. O acusado deverá ser intimado inclusive para, em 10 dias, dizer se tem 
interesse nas coisas apreendidas (evento 42 do IP) e comprovar sua propriedade, com a advertência de que sua omissão 
resultará na destinação dos objetos a entidade beneficente.". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 
25/08/2020. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) abaixo 
identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
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AUTOS: 0008223-17.2016.8.27.2729 
CHAVE Nº: 212031799216 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERENTE(S): BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO(S): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 
REQUERIDO(S): LUCAS NEWTON DA SILVA SOUZA E ECON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) requerido(s) , LUCAS NEWTON DA SILVA SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 975.007.801-25 
E ECON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº10.677.210/0001-72, atualmente em lugares incertos e 
não sabido , para os termos da ação supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 
223.641,43 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), acrescido de demais 
cominações legais. Não sendo efetuado o pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos 
bastem à satisfação integral da execução e sua avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, poderá opor-se à execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: "(...). O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, somente após este prazo é que 
fluirá o prazo para apresentação de embargos. No mandado de citação (edital) conste: 1) Que a parte executada terá o prazo de 
3 dias para pagar a dívida. A parte executada, independente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por 
meio de embargos, no prazo de 15 dias. (Art. 915 do NCPC). No prazo para embargos, a parte executada, reconhecendo o 
crédito da parte exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, poderá requerer que seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (Art. 916 do NCPC). Fixo, desde já, nos termos do art. 827 do NCPC, 
honorários advocatícios em 10%, devendo ser a parte executada cientificada que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827,§ 1º do CPC), bem como majorado em até 20% se rejeitados os 
embargos à execução (art. 827,§ 2º do CPC); 2) Que após o prazo de espera (20 dias) irá se iniciar após o prazo de resposta, 
devendo oferecer defesa, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias - art. 335 do CPC/2015. A parte requerida deverá observar 
as advertências dos arts. 336 e 341, incisos e parágrafo, por ocasião da defesa; 3) Em caso de revelia será nomeado curador 
especial para apresentação de defesa. Como a plataforma de publicação de editais do CNJ ainda não está funcionando, 
publique-se tão somente no Tribunal local. Transcorrido o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria 
Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal. Palmas, 06 de maio de 2020. Ass. Lauro 
Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito". 
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, 18 de 
agosto de 2020. Eu,                  , Escrivã/Técnico(a) Judiciário(a) da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

Lauro Augusto Moreira Maia 
Juiz de Direito 

 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1551/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 24 de agosto de 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 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
RESOLVE: 
Art. estabelecer o plantão judicial do período de 28/08/2020 às 18h a 04/09/2020, às 11h59min, será cumprido pelo 
magistrado Nelson Coelho Filho, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões, servidora Cláudia Félix de Lima e oficiala de 
justiça Luciene de S. Americano. 
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.  
Publique-se. Cumpra-se. 
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Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e quatro (24) dias 
do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte (2020). 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0006878-84.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: JCM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA- 
CNPJ/CPF: n°  09623032000118, e seu(s) sócio(s) solidário(s) CLEONICE FISTAROL- CPF nº 650.586.581-00 e IVONI 
ISOLDE FISTAROL – CPF nº 650.579.451-49,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, 
§ 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5002322-27.2009.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAQUIM GRACIANO PEREIRA DE ABREU- CNPJ/CPF nº 
014.064.421-00: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5016755-94.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JANNE CASTRO PARENTE - CNPJ/CPF nº 918.507.891-34: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5016839-95.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: GERALDO FERNANDES- CNPJ/CPF nº 260.098.898-04: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5016483-03.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ELIZABETH COSTA DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 809.780.701-78: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
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(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5043137-27.2013.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: PERCILIA VIANA DA SILVA - CNPJ/CPF nº 836.101.546-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035108-39.2014.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: PEDRO DA SILVA COSTA- CNPJ/CPF nº  087.277.321-34: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000659-09.2010.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FERNANDO HELAL CALESTINI- CNPJ/CPF nº 103.184.248-94: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5027700-77.2012.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CLAUDECI DA SILVA RODRIGUES- CNPJ/CPF nº 859.635.501-
49: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0015818-33.2017.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARY NILCE CASTILHOS- CNPJ/CPF nº 388.090.362-04: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5000506-44.2008.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: HILEIA MARIA PEREIRA DOS REIS – ME - CNPJ/CPF nº 
05957182000107: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0021981-97.2015.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DONALDSON DOS SANTOS - CNPJ/CPF nº 154.648.575-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012750-63.2012.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: SONIA MARIA PEREIRA BUENO- CNPJ/CPF nº  351.106.191-15: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo sup racitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 
30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000846-85.2008.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: VIG JOIAS LTDA.- CNPJ/CPF: n°   04594748000110, e seu(s) 
sócio(s) solidário(s) ISABELLA JULIANA ALBERTO GOIS- CPF nº 227.951.458-39 e MARCIA REGINA ALBERTO DE 
CARVALHO – CPF nº  029.584.078-10,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I 
e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001161-45.2010.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RAIMUNDO NONATO MELO DA SILVA – ME - CNPJ/CPF nº 
04403058000137: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5008659-61.2011.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CANAA - COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA- 
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CNPJ/CPF nº 07449674000117: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001528-50.2002.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: PEG PAG BOM PREÇO LTDA - CNPJ/CPF: n°  36997765000195, 
e seu(s) sócio(s) solidário(s) EDINA NAKAMURA DE MIRANDA - CPF nº 612.720.861-00 e WELSON BORGES DE MIRANDA 
– CPF nº 117.647.081.72,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002635-85.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: MAGDA MARIA RODRIGUES - CNPJ/CPF nº 03525278000170: 
INTIMADO referente ao evento 13 para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5001510-29.2002.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: JUSCELINO BERNARDO DA SILVA - CNPJ/CPF nº 
01344107000110 : INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010223-07.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA OLINDA DE CASTRO BARREIRAS - CNPJ/CPF nº 
142.428.002-82: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5034606-83.2012.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARCELO DE ARAUJO SOUSA - CNPJ/CPF nº 783.739.301-59: 
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INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000193-83.2008.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: N. L. R. DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF nº  05370011000187: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012965-17.2018.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: PEG PAG CONTINENTAL EIRELI - ME- CNPJ/CPF: n° 
 15626036000152, e seu(s) sócio(s) solidário(s) MAURA PEREIRA DE FREITAS - CPF nº 531.045.521-34,  INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014552-79.2015.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: VILELA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA- CNPJ/CPF: n° 
 01974801000110, e seu(s) sócio(s) solidário(s) JOÃO HELDER VILELA - CPF nº 346.485.936-34 e MÁRCIA RODRIGUES 
COSTA – CPF nº 515.528.846-00,  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, 
do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte 
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5036830-57.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: N. L. R. DO NASCIMENTO- CNPJ/CPF nº 05370011000187: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001004-72.2010.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:  IRINEU BEZERRA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 477.131.861-15: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
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(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035517-15.2014.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE MARTINHO PEREIRA VIEIRA- CNPJ/CPF nº 389.086.621-
20: INTIMADO evento 47 para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0021375-06.2014.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EDVALDO SOBRINHO DA FONSECA- CNPJ/CPF nº 
556.160.031-15: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0038407-53.2016.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: SEBASTIAO NUNES DE BARROS- CNPJ/CPF nº 087.422.861-15: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

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: FRANCISCO COSTA BRITO, CNPJ/CPF: 09609032320, 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 00488704920198272729, 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) 20190029102, inscrita em 04/01/2019, 
referente à IPTU - REV - IPTU REVISADO; 20190029103, inscrita em 06/03/2019, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE 
A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029104, inscrita em 06/03/2019, referente à COSIP - COSIP -
CONTRIB SERV ILUM PUBLICA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de   R$ 8.515,41 (Oito Mil 
Quinhentos e Quinze reais e Quarenta e Um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CRISTIANO MARCELINO CABRAL, CNPJ/CPF: 00254117139, e JUDITH 
DE SENA FERREIRA NETA, CPF: 04157767160, 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 00118933420148272729, 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) 20140002040, inscrita em 05/02/2014, referente à TXL-FUNC - TX LIC FUNCIONAMENTO, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.170,02 (Um Mil e Cento e Setenta Reais e Dois 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CRISTIANO MARCELINO CABRAL, CNPJ/CPF: 02676442643, 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 50012348520088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) A-83/2008, inscrita em 09/01/2008, 
referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 5.938,45 (Cinco Mil Novecentos e 
Trinta e Oito  Reais e Quarenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: R L VENTURA & CIA LTDA ME, CNPJ/CPF: 00673679000180, bem como 
de seu(s) sócio(s): ELVIS ANTONIO DA SILVA, CPF: 78916100100; ROSANGELA DE LURDES VENTURA CPF: 86044800130 , 
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 00276376920148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) H-039/2014, inscrita em 
17/08/2014, referente à MULTA FORMAL,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.284,55(um 
mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SILVIO SOARES, CNPJ/CPF: 54924073172, 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 50016051520098272729, 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) 20090071975, inscrita em 09/02/2009, referente à ISS - 
PD (ISS PARCELAMENTO DENUNCIADO),  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.149,09 
(um mil cento e quarenta e nove  reais e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BRENO PALHARES BARBOSA, CNPJ/CPF: 69917078134, 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 00132174920208272729, 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) 20190003562 , inscrita em 06/03/2017, 
referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190003563, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20190003569, inscrita em 04/01/2019, referente à 
IPTU REV - IPTU REVISADO,,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 4.425,49 (Quatro Mil e 
Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavo), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NINA'S LANCHE E RESTAURANTE SABORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
10682514000128, 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 00006196320208272729, 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) 
20190036181, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE-RF - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS; 20190036182, inscrita 
em 28/08/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190036183, inscrita em 28/08/2018, referente á TLS - TX LIC 
SANITARIA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 2.443,48 (Dois Mil e Quatrocentos e 
Quarenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A R ROCHA MORI, CNPJ/CPF: 20512585000136, 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 00525244420198272729, 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) 20190036181, inscrita em 31/01/2018, referente à 
ISS-NFSE-RF - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS; 20190036182, inscrita em 28/08/2018, referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO; 20190036183, inscrita em 28/08/2018, referente á TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de   R$ 3.513,99 (Três Mil e Quinhentos e Treze Reais e Noventa e Nove Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J R MILHOMEM PEREIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24206011000190, 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 00484062520198272729, 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) 20190024522, inscrita em 
24/05/2019, referente à ISS-NFSE - ISS NFSE - SERVIÇOS PRÓPRIOS; 20190024524, inscrita em 24/05/2019, referente á TLF 
- TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190024525, inscrita em 24/05/2019, referente à TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de   R$ 3.339,50 (Três Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JUBESON LUIZ CASTRO MASCARENHAS, CNPJ/CPF: 71077944187, 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 00114585020208272729, 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) 20190003969, inscrita em 
21/06/2018, referente à ISS-ESTIM - ISS ESTIMATIVO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de   R$ 
2.669,21 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CASA DE CARNE JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 17066651000187, 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 00485509620198272729, 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) 20190024712, inscrita em 24/05/2019, 
referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE INFRAÇÃO: 011566; 20190024713, inscrita em 
28/08/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO ; 20190024714, inscrita em 28/08/2018, referente à TLS - TX LIC 
SANITARIA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de    R$ 2.219,01 (Dois Mil e Duzentos e 
Dezenove Reais e Um Centavo), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AUTO SOCORRO JALAPÃO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12226626000108, 
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 00514687320198272729, 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) 20190032142, inscrita em 
31/01/2018, referente à ISS-NFSE-RF - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS; 20190032143, inscrita em 06/03/2017, referente à 
TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de    R$ 2.176,98 (Dois Mil e 
Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AUTO SOCORRO JALAPÃO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12226626000108, 
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 00505333320198272729, 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) 20190026644, inscrita em 
24/05/2019, referente à MF-NL - MULTA FORMAL NOTIF LANC; 20190026645, inscrita em 24/05/2019, referente à MF-NL - 
MULTA FORMAL NOTIF LANC; 20190026646, inscrita em 24/05/2019, referente á MF-NL - MULTA FORMAL NOTIF LANC, 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de    R$ 6.593,40 (Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Três 
Reais e Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LUSTOSA, CNPJ/CPF: 64540189115, 
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 00502735320198272729, 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) 20190025741, inscrita 
em  25/04/2018, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190025742, inscrita em  06/03/2017, referente á IPTU - IPTU - 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo é de   R$ 3.570,39 (Três Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FARMÁCIA MEIO A MEIO LTDA, CNPJ/CPF: 10738378000140, 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 00007174820208272729, 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) 20190036190, inscrita em  06/03/2017, 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190036191 , inscrita em  06/03/2017, referente á TLS - TX LIC SANITARIA, 
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 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de    R$ 2.562,79 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois 
Reais e Setenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AURICELIA CARNEIRO, CNPJ/CPF: 98920332134, 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 00025726220208272729, 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) 20190002658, inscrita em  22/07/2016, referente à 
IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190002659, inscrita em  
22/07/2016, referente á COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20190002660, inscrita em 04/01/2019, referente à 
IPTU REV - IPTU REVISADO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de    R$ 3.474,40 (Três Mil e 
Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 1216495 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00322445720168272729 
Denunciado: DARCIO SANTOS MORAIS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00322445720168272729 , tendo como Réu: 
DÁCIO SANTOS MORAES, brasileiro, solteiro natural de Santa Fé do Araguaia-TO, estudante, nascido aos 04/12/1992, filho de 
Pompeu Sousa Moraes, e de Lindaura Ferreira Santos, inscrito no CPF sob n° 046.491.731-0, PODENDO SER ENCONTRADO: 
Rua Sadoc Correia, nº 358, E/OU Rua Amazonas, 575, centro, Araguaia-TO, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença 
proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que 
diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da 
extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta 
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se 
Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. 
Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas 
as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 13 de maio de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE 
SOUZA. JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 21/08/2020. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, digitei.Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1506/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 17 de agosto de 2020 
Suspende o retorno dos atendimentos presenciais até 31 de agosto de 2020 e dá outras providências. 
O Juiz de Direito, JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Diretor do Foro da Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de 
suas atribuições legais, 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4801 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020 31 

 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade constante de melhorias na Gestão da Comarca de Palmeirópolis/TO; 
CONSIDERANDO a realidade da saúde vivenciada no cenário mundial, notadamente no que tange à proliferação do novo 
coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas 
para retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus – 
Covid-19; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ dispondo que a retomada das 
atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário deverá ocorrer de forma gradual e 
sistematizada, observada a implementação das medidas mínimas previstas nesta Resolução como forma de prevenção ao 
contágio da Covid-19; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que, nos termos da Portaria Conjunta nº 23/2020/ASPRE, compete ao Juiz Diretor do Foro elaborar o plano 
de retorno gradual, com norte nos dados epidemiológicos oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, bem como as 
regras de distanciamento social, higiene e demais recomendações das autoridades sanitárias; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1219/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 07 de julho de 2020, que estabelece o 
plano de retorno gradual de atendimentos presenciais no âmbito da Comarca de Palmeirópolis e dá outras providências. 
CONSIDERANDO que o disposto no artigo 8º da Portaria Nº 1219/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 07 de julho 
de 2020, onde as medidas previstas nesta Portaria poderão ser revistas caso haja agravamento ou abrandamento da pandemia 
da COVID-19. 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Palmeirópolis em resposta ao 
Ofício nº 3999 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS nos autos do SEI nº 20.0.000013327-3; 
CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico do Município de Palmeirópolis publicado em 16 de agosto de 2020, consta o 
registro de 33 casos confirmados no Município, sendo que 11 deles foram confirmados no intervalo dos últimos 07 dias, o que 
representa um aumento significativo em um curto intervalo de tempo, sobretudo considerando o número de habitantes do 
município que conta com certa de 7.641, conforme estimativa do IBGE do ano de 2018; 
CONSIDERANDO que, conforme Ofício nº 084/2020 do Fundo Municipal de Saúde de Palmeirópolis, o Município dispõe de 
estrutura mínima de atendimento ao COVID-19, sendo que, caso haja estado grave, precisa ser encaminhado às unidades de 
referência, localizadas nas cidades de Gurupi ou Palmas. 
CONSIDERANDO que a unidade mais próxima que dispõe de UTI fica localizada em Gurupi/TO, distante cerca de 207 km do 
Município de Palmeirópolis. 
CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de Leitos de UTI Covid-19 da cidade de Gurupi/TO já atingiu o percentual de 80% de 
ocupação, restando apenas 2 leitos disponíveis < http://integra.saude.to.gov.br/covid19/TaxaOcupacaoLeitosCovid>. 
CONSIDERANDO que o Hospital Regional de Gurupi/TO é referência na região sul do Estado do Tocantins, contando com vários 
municípios interioranos dependentes; 
CONSIDERANDO o risco iminente de um colapso no sistema de saúde do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que a suspensão do retorno dos atendimentos presenciais não terá o condão de afetar a continuidade das 
atividades forenses, sobretudo porque os atendimentos via telefone, e-mail, WhatsApp e outros recursos tecnológicos estão 
sendo prestados com regularidade e satisfatoriamente, além de que, com as audiências telepresenciais, o ritmo de trabalho está 
sendo mantido; 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender o retorno dos atendimentos presenciais na Comarca de Palmeirópolis/TO até a data do dia 31 de agosto de 
2020. 
§ 1º O atendimento ao púbico externo será mantido de forma telepresencial, nos moldes do artigo 4º da Portaria nº 1219/2020 - 
PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 07 de julho de 2020 e da Portaria Nº 1278/2020 - PRESIDÊNCIA/DF 
PALMEIRÓPOLIS, de 14 de julho de 2020, destacando que, em relação ao Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados e 
Procuradores, estarão disponíveis todos os canais de atendimento telepresencial. 
§ 2º Os atendimentos telepresenciais disponibilizados ao Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados e Procuradores 
ocorrerão no período regular de expediente forense, ficando consignado que, em sendo necessário o atendimento direto pelo 
magistrado, deverá ser observado previamente a agenda do magistrado, conforme preconiza o Ato Normativo nº 0004449-
30.2020.2.00.0000 do CNJ. 
§ 3º Os Oficiais de Justiça ficam autorizados ao cumprimento de atos urgentes, observando o disposto no artigo 10 da Portaria 
Nº 578/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 24 de março de 2020. 
Art. 2º As medidas previstas nesta Portaria poderão ser revistas caso haja agravamento ou abrandamento da pandemia da 
COVID-19. 
Art. 3º Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 4º Os casos omissos desta Portaria serão dirimidos pelo Diretor do Foro. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação devendo vigorar até que haja deliberação em sentido 
contrário da Diretoria do Foro, do Conselho Nacional de Justiça ou da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Comunique-se a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Corregedoria-Geral de Justiça. 
Comuniquem-se amplamente as entidades parceiras: Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e 
Procuradoria de Estado. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
Juiz de Direito Diretor do Fórum 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA-Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0004352-31.2020.8.27.2731 Chave n.º 844680373420. Requerente: JACKELINE SANTOS DA SILVA. Requerido: 
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito da Única Vara Criminal desta 
Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 
(quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por 
Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 11.340/06, em que JACKELINE SANTOS DA SILVA, representante, 
move em desfavor do representado: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS. Fica a requerente JACKELINE SANTOS DA SILVA-
brasileira, nascida aos 28.07.1997 em Balsas/MA, CPF 071.294.423-01, filha de Solimar Barbosa dos Santos e como encontra-
se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, devidamente 
INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO-evento 10 exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Isto 
posto, com fulcro nos arts. 12-C, §1.º, 19 e 22, II, III, “a”, “b” e "c" da Lei 11.340/2006. 1. RATIFICO as MEDIDAS PROTETIVAS 
DE URGÊNCIA já impostas pela Autoridade Policial e DETERMINO ao agressor PAULO HENRIQUE DOS SANTOS o quanto 
segue: AFASTAR-SE do lar onde vivia em companhia da vítima, no prazo de 24 horas, abstendo-se de para lá retornar sem 
prévia autorização judicial. MANTER um DISTANCIAMENTO MÍNIMO de 200 metros em relação à ofendida. ABSTER-SE DE 
MANTER CONTATO de qualquer tipo com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, 
inclusive através de terceiros ou por escrito. NÃO FREQUENTAR os lugares que a vítima costuma ir (bares, padarias, 
lanchonetes, igrejas, casa de amigos em comum, escola etc.), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. 
ADVIRTA-SE o agressor de que deverá cumprir as medidas protetivas acima por prazo indeterminado, até ordem Judicial 
posterior que as revogue ou modifique. ADVIRTA-SE também o agressor de que o descumprimento de qualquer destas 
medidas protetivas, além de caracterizar o crime de desobediência (art. 330, CP), poderá provocar a decretação da PRISÃO 
PREVENTIVA (art. 20, da Lei 11.340/2006). RESSALTO que a divisão dos bens eventualmente adquiridos pelo casal durante o 
período de união estável deverá ser feita através de procedimento próprio junto à Vara da Família. AUTORIZO, desde logo, SE 
NECESSÁRIA, a REQUISIÇÃO ao Comando da Polícia Militar de força policial para o cumprimento da diligência determinada no 
item 1.1 acima. Com supedâneo no art. 22, § 4º, da Lei 11.340/2006 c/c art. 536, §1º, e 537 do CPC/2015, IMPONHO ao 
representado agressor MULTA no valor de R$ 500,00 reais para cada ato de descumprimento das medidas protetivas ora 
fixadas, sem prejuízo reavaliar o valor e periodicidade das astreintes conforme prevê o §1º do do art. 537 do CPC/2015. 
NOTIFIQUE-SE o representado para que cumpra imediatamente esta decisão nos moldes acima estipulados. NOTIFIQUE-SE a 
ofendida para que tenha conhecimento do teor desta decisão (art. 21, da Lei 11.340, de 07/08/2006). INTIMEM-SE, inclusive o 
Ministério Público." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 24.08.2020. Eu ___LUCIENE HAYASAKI MARQUES-
Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0002056-46.2014.8.27.2731 Chave: 154111683914. Acusado: CLEIBSON PUGAS DA SILVA. RENATA 
DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na 
forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra o sentenciado CLEIBSON PUGAS DA  SILVA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, 
nascido aos 14/10/1991, natural de Natividade/TO, filho de Paulo Lopes da Silva e Florentina Pugas dos Santos, residente na 
Rua Ramiro Barcelos, nº 87, Setor Jardim Paulista, Paraíso-TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, 
exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos 
autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: a) CONDENAR CLEIBISON 
PUGAS DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal; b) DECLARAR 
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEIBISON PUGAS DA SILVA, devidamente qualificado,em relação ao delito capitulado no 
artigo 28 da Lei Federal n.º 11.343/06, também versado na denúncia, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal 
c.c. artigo 30 da Lei Federal n.º 11.343/06. PENA DEFINITIVA: fica o réu CLEIBISON PUGAS DA SILVA, definitivamente 
condenado a "1(um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, regime inicial ABERTO". Para conhecimento 
de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
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de Paraíso do Tocantins/TO, aos 24.08.2020. Eu (LUCIENE HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 23 de novembro de 2020 
2ª Praça: 07 de dezembro de 2020 
Horário: 13:30 
Valor do débito: R$  62.238,72 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000377-25.2002.8.27.2737 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ  01.786.029/0001-03 
Requerido: VALDEIS DIAS RODRIGUES, CPF 231.270.661-04 e CNPJ 25.048.992/0001-58 
O Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais desta Comarca de Porto 
Nacional, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 23 de novembro de 2020, para a realização da 1ª hasta pública, 
no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público 
o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 
Imóvel - Lote de terreno urbano assinalado na planta sob o nº 15 (quinze) da Quadra 42 do Loteamento Jardim Umuarama, 
Bairro Vila Nova de Porto Nacional, Tocantins, registrado às folhas 41, livro 02 do CRI local, com matrícula nº 15.698, com limites 
e confrontações constante na matrícula, com área de 525m2 (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), avaliado em R$ 
100.000,00 (cem mil reais). Através do presente, ficam intimados os executados VALDEIS DIAS RODRIGUES e VALDEIS DIAS 
RODRIGUES, CPF 25048992000158 e 23127066104, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação 
pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no 
dia 07 de dezembro de 2020, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placar do fórum local. DADO E PASSADO 
nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 21 de novembro de 2020 
2ª Praça: 07 de dezembro de 2020 
Horário: 8:30 
Valor do débito: R$  224.380,40 
Ação: Execução Fiscal Número: 0001324-13.2015.8.27.2737 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ 01786029000103 
Requerido: SERAFIM FERREIRA DOS SANTOS, CPF 131.189.191-91 e CNPJ 02.161.883/0001-47 
O Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais desta Comarca de Porto 
Nacional, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 21 de novembro de 2020, para a realização da 1ª hasta pública, 
no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público 
o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 
 Imóvel Urbano n° 01 (um) da quadra 29 (vinte e nove), com área de 614,08m2, como localização na cidade de Silvanópolis-TO, 
registrado sob a matrícula R-1-213, folhas 13, Livro 2-C do CRI local, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais). Através do presente, ficam intimados os executados SERAFIM F SANTOS e SERAFIM FERREIRA DOS SANTOS, CPF 
02161883000147 e 13118919191, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado 
lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 07 de dezembro de 
2020, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Porto Nacional - TO. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR VANDRÉ MARQUES E SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível se processam os 
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autos da Ação de USUCAPIÃO autuada sob o nº 0000305-18.2019.8.27.2741 , proposta por MARIA DO SOCORRO BRITO em 
desfavor de MARIA DE OLIVEIRA LOPES, sendo o presente, para CITAR a Requerida: MARIA OLIVEIRA LOPES, brasileira, 
viúva, aposentada, portadora do Registro Geral sob o n.º 971.821- SSP/GO, Cadastro de Pessoas Físicas n.º 188.758.071-91, 
com endereço em local incerto e não sabido, para que fique ciente dos termos da petição inicial, bem como para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo em conformidade com o despacho proferido nos autos supra identificado. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 01 (uma) vez no Diário da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, 
aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Marinalva de Sousa, Técnica Judiciária em exercício 
na Escrivania Cível que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GUARAÍ 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. de  
  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002760-89.2014.8.27.2721/TO 
AUTOR: ZILDO JÚNIOR COSTA SANTOS 
RÉU: ZILDO COSTA DE ALMEIDA 

  
EDITAL Nº 1168412 

  
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0002760-89.2014.827.2721, movida por Z.J.C.S., menor, representado por 
sua mãe C.D. dos S. em desfavor de ZILDO COSTA DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, RG nº 149.934 SSP/TO, CPF n. 
691.230.981-04, residente e domiciliado na; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste 
fica CITADO o executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, e das parcelas que 
vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção monetária, devendo tal numerário ser pago mediante 
depósito em conta bancária a ser indicada pela genitora dos exequentes, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil pelo prazo de 1 (um ) a 3 (três) 
meses. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o 
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as 
penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 13/08/2020. Eu, Bethania Tavares 
de Andrade, Técnica Judiciária, digitei. 

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito 

 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  

EDITAL Nº 1175936 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª  Vara  Cível  da  Comarca  de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que  por  este  Juízo  e  Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0008322-37.2018.8.27.2722 , de Ação de  Execução  requerida por MARCELO ANTONIO 
RIBEIRO em face de ARISTON VIEIRA REIS, e, por este meio CITA o executado ARISTON VIEIRA REIS, brasileiro, casado, 
autônomo, portador do CPF  nº 371.372.201-34, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias, 
proceder ao pagamento da importância de R$ 8.321,46 (oito mil e trezentos e vintee um reais e  quarenta  e  seis  centavos), 
acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de seus bens tantos quantos 
cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital    e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14    dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu , Nilton de 
Sousa Figueira – Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4801 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020 35 

 

 
 

PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004697-31.2019.8.27.2731/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
RÉU: PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA 
  

EDITAL Nº 1057858 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  

Prazo: 20 (VINTE) dias 
  
ORIGEM: Processo: nº 0004697-31.2019.8.27.2731; Chave do Processo: 664809296519; Natureza da Ação: Ação de 
Cumprimento de Sentença; Exequente: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Adv/Exeqüente: Dr. 
Fabrício Rodrigues Araújo Azevedo – OAB/TO nº 3730; Executado: PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
ABATE DE AVES LTDA; Adv/Executados: Nihil; INTIMANDO O(A) EXECUTADO(A): PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.673.994/0001-03, 03.673.994/0003-67, 03.673.994/0006-
00 e 03.673.994/0002-86,     atualmente com sede/endereços em lugares incertos e não sabidos. 1 - Para no prazo de QUINZE 
(15) DIAS, conforme dispõe o artigo 523 do NCPC, cumprir a sentença, procedendo ao pagamento da quantia apontada pelo 
devedor mais custas, taxa judiciária e despesas, sob pena de, N ÃO P AGANDO, ser a dívida acrescida de M ULTA de 10% 
(dez por cento) e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% (dez por cento), nos termos do § 1º, art. 523 do NCPC. 2. Efetuado o 
devedor o pagamento parcial  no  prazo  de  QUINZE  (15)  DIAS,  a  multa  e os honorários previstos incidirão somente sobre 
o restante do débito. 3. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 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 (NCPC 525), 
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 vinte e três (23) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte 
(2020). Eu, Vinicius Martins Jaime, o digitei. 
CERTIDÃO: 
Certifico e dou fé, que afixei uma via do presente no placard do Edifício do Fórum local. É verdade e dá fé. Paraíso do Tocantins 
– TO, 
Documento eletrônico assinado por ADOLFO AMARO MENDES, 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 
1057858v2 e do código CRC 1827c664. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ADOLFO AMARO MENDES Data e Hora: 24/7/2020, às 20:59:3 
  
 

COLINAS DO TOCANTINS 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca  de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Procedimento Comum Cível, processo nº 5003336-55.2013.827.2713, em que figuram como partes BANCO DO BRASIL S/A 
contra HELIOMAR FERREIRA ROCHA brasileiro, empresário,  inscrito no CPF sob o nº. 789.341.251-87, e ESPLANADA 
CONSTRUTORA LTDA-ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, sob o nº 
00.457.339/0001-11, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, conforme segue: CITA-SE e INTIMA-SE 
os requeridos VIA EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, em publicação única, para querendo, opor-se  à execução por meio de 
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida no evento 80, sob pena de revelia e nomeação de 
curador especial (artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, aos 04 de novembro de 2019. Eu, ANDRÉ ROCHA ASSIS, Estagiário, conferi e subscrevi. 
  

MARCELO LAURITO PARO 
Juiz de Direito 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Pautas 
  
5ª SESSÃO VIRTUAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Serão julgados na 5ª Sessão Virtual, pelo Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 
Palmas - TO, cuja votação iniciará às 9 horas do dia 26 de agosto de 2020, terça-feira e encerrar-se-á dia 31 de agosto de 2020, 
às 18 horas, os processos abaixo relacionados: 
  
PROCESSOS A SEREM JULGADOS: 
  
01- SEI Nº 19.0.000038599-1 
REQUERENTES: ADOLFO AMARO MENDES, ANTÔNIO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, 
CÉLIA REGINA RÉGIS, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, DEUSAMAR ALVES BEZERRA, EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX 
NATÁRIO, GIL DE ARAÚJO CORRÊA, GILSON COELHO VALADARES, JOCY GOMES DE ALMEIDA, JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES, MÁRCIO BARCELOS 
COSTA, NELSON COELHO FILHO, PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, 
REFERENTE: EDITAL Nº 428/2019 - ACESSO A CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
RELATOR: Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  
02- SEI Nº 20.0.000000587-9 
REQUERENTES: ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, ALLAN MARTINS FERREIRA, ALVARO NASCIMENTO CUNHA, 
ANTÔNIO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, EDIMAR DE PAULA, ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO 
FILHO, JOCY GOMES DE ALMEIRA, JOSÉ MARIA LIMA, JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, LUCIANA COSTA 
AGLANTZAKIS, MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, 
RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, RONICLAY ALVES DE MORAIS, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, 
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, LUCIANO ROSTIROLLA, MÁRCIO SOARES DA CUNHA E RICARDO GAGLIARDI. 
REFERENTE: EDITAL Nº 07/2020 – REMOÇÃO pelo critério de Merecimento e/ou PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento 
para a 2ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Palmas - TO. 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
RELATOR: Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  
03- SEI Nº 20.0.000004765-2 
REQUERENTES: ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, ALLAN MARTINS FERREIRA, ÁLVARO NASCIMENTO CUNHA, 
 ANTÔNIO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, ESMAR CUSTÓDIO 
VÊNCIO FILHO, JOCY GOMES DE ALMEIRA, JOSÉ MARIA LIMA, JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA,  JULIANNE 
FREIRE MARQUES, LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, ROSA 
MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, LUCIANO ROSTIROLLA, MÁRCIO 
SOARES DA CUNHA E RICARDO GAGLIARDI. 
REFERENTE: EDITAL Nº 133 / 2020 – REMOÇÃO pelo critério de Merecimento e/ou PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento 
para o Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de 3ª Entrância de Palmas - TO. 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
RELATOR: Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  
04- SEI Nº 20.0.000012531-9 
REQUERENTES: ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, ALLAN MARTINS FERREIRA ÁLVARO NASCIMENTO CUNHA, 
ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO, GISELE PEREIRA DE 
ASSUNÇÃO VERONEZI, JOCY GOMES DE ALMEIDA, JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, LUCIANA COSTA 
AGLANTZAKIS, MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, OCÉLIO NOBRE DA SILVA e LUCIANO ROSTIROLLA, 
REFERENTE: EDITAL 251/ 2020 – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a 4ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância 
de Palmas - TO. 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
RELATOR: Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO – Presidente do Conselho da Magistratura 
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PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 20.0.000012287-5 

INTERESSADO Diretoria de informática 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3196, de 25 de agosto de 2020 
Cuidam os presentes autos de requisição à Ata de Registro de Preços 83/2020, cujo objeto versa sobre a aquisição 
de notebooks e computadores avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Tendo em vista que a ata se encontra em vigor (evento 3209048), a solicitação formulada pela GABDTI (evento 3287923), bem 
assim a indicação da reserva orçamentária (evento 3296376) e revendo a Decisão acostada ao evento nº 3270692, 
AUTORIZO a solicitação, referente a aquisição dos itens 1, 2 e 4, no valor total de R$ 989.100,00 (novecentos e oitenta e nove 
mil e cem reais). 
Publique-se. 
Após, à DCC para as providências pertinentes à contratação e, ato contínuo, à DIFIN para emissão da respectiva Nota de 
Empenho. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Editais 
 
Edital Nº 308, de 25 de agosto de 2020 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 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, e 
considerando os autos SEI nº 20.0.000016977-4, torna pública a realização de processo seletivo para contratação temporária de 
médico(a) infectologista, mediante as condições determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Processo Seletivo para Contratação Temporária de Médico(a) Infectologista. 
1.2 Objetivo: Atender às necessidades de recursos humanos, especificamente, no tocante às demandas consideradas urgentes, 
temporárias e de excepcional interesse público relacionadas à área de saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
notadamente para colaborar nos assuntos de natureza epidemiológica, inclusive empregar técnicas de medicina preventiva no 
combate ao COVID-19. 
1.3 Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 26 a 31 de agosto de 2020. 
1.4 Inscrições: Serão realizadas, via web, mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico: pseletivomedicotjto@gmail.com. 
1.5 Público-Alvo: Profissionais com formação acadêmica de nível superior completo na área de medicina com Residência 
Médica ou Título de Especialista em Infectologia 
1.6 Período da contratação: Prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, se necessário, conforme previsto na Lei 
Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
1.7 Vaga: 01 (uma). 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES        
2.1 O  processo seletivo será regido por este Edital e realizado sob a responsabilidade de Comissão de Seleção, designada para 
este fim, em consonância com os termos da Lei de autorização (Lei Estadual nº 2098/2009), segundo a vaga disponibilizada. 
2.2 O prazo de vigência das contratações é de 06 (seis) meses (consoante Lei Estadual nº 2098/2009), podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. 
2.3 A presente contratação por tempo determinado visa suprir a demanda por serviços especializados, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, primando pela competência técnica, eficiência e produtividade do 
profissional a ser contratado, visando a garantir a segurança necessária à condução das atividades no âmbito do Poder 
Judiciário do Tocantins. 
2.4 Não será permitida a participação de candidatos que incorram na vedação prevista no inciso I do artigo 4º da Lei Estadual 
2.098/2009. 
2.5 O profissional selecionado deverá atuar no Centro de Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins colaborando nos 
assuntos de natureza epidemiológica, inclusive empregando técnicas de medicina preventiva no combate ao COVID-19. 
2.6 A seleção de que trata este Edital consistirá na análise curricular e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, 
conforme entrega de documentaçãoe demais exigências dispostas neste Edital. 
2.7 O preenchimento da vaga dependerá da aprovação no processo seletivo, respeitada a ordem de classificação, a dotação 
orçamentária e a conveniência para a administração. 
3. VAGAS E PERFIL PROFISSIONAL 
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3.1 A contratação de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga de médico infectologista, para 
atuação no Poder Judiciário do Estado do Tocantins, sediado em Palmas-TO 
3.1.1 O preenchimento da vaga, dentro da estrutura organizacional do Tribunal de Justiça, dar-se-á por ordem de classificação, 
da maior para a menor nota dos aprovados e classificados para a vaga. 
3.1.2 O profissional contratado temporariamente atuará em Palmas, no Centro de Saúde do Tribunal de Justiça. 
3.1.3 Caso haja necessidade de serviço, o profissional contratado temporariamente por meio do processo seletivo disposto neste 
Edital poderá ser demandado a empreender viagens às comarcas do Estado do Tocantins, nos termos e condições similares aos 
servidores efetivos e comissionados do Tribunal. 
3.2 A vaga prevista acima deve ser preenchida por profissional que detenha o conhecimento, atenda aos requisitos e 
desempenhe as atividades seguintes: 
3.2.1 Área de atuação: Infectologia 
3.2.1.1 Requisitos: Curso superior completo em medicina, comprovado por meio de certificado emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Residência Médica ou Título de Especialista em Infectologia; experiência 
mínima de 06 (seis) meses como médico infectologista. 
3.2.1.2 Conhecimentos necessários: Deverá ter conhecimento sua área de atuação, tais como diagnóstico, tratamento e 
prevenção de doenças infecciosas,  bem como sobre a Covid-19 e suas complicações. Atualização quanto às medidas 
preventivas e de tratamento, de acordo com a literatura médico científica atual para realizar a melhor proposta terapêutica de 
acordo com a literatura científica. 
3.2.1.3 Descrição sumária de atividades: Por seu papel intrínseco no estudo de doenças infecciosas, deverá pautar estratégias 
de ações preventivas e de manejo da doença (especialmente a COVID-19), por meio da experiência clínica no cuidado do 
paciente e da revisão de literatura específica e atual sobre tema. Atuar como conselheiro do Comitê de Saúde para o 
desenvolvimento de planos  de contingência e de estratégias para o Plano de retorno ao  Trabalho Presencial do poder 
Judiciário. Atuar na assistência de magistrados, servidores e dependentes fornecendo orientações, avaliações e conduta frente a 
caso suspeito ou confirmado. Auxiliar a equipe médica do Espaço Saúde quando solicitado. Elaborar protocolos de atendimentos 
de casos no Poder Judiciário Tocantinense. Elaborar protocolos de trabalho para as diversas unidades do Poder Judiciário para 
quando do retorno às atividades presenciais. Atuar em conjunto com a equipe do Espaço Saúde na linha de combate ao COVID 
19. Executar demais atribuições da especialidade bem como atividades gerais da respectiva competência. 
4. REMUNERAÇÃO 
4.1 A remuneração mensal do profissional selecionado por meio do presente Edital corresponderá ao vencimento básico 
estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Poder Judiciário para a classe e padrão iniciais da carreira dos 
servidores que desempenham função semelhante, nos termos do art. 5º da Lei Estadual 2.098, de 13 de julho de 2009, 
atualmente no importe de R$ 9.417,98 (nove mil  quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos). 
5. CARGA HORÁRIA 
5.1 O profissional aprovado na presente seleção e contratado desempenhará carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em 
Palmas-TO. 
6. PRÉ-REQUISITOS 
6.1 O canditado deverá cumprir os seguintes pré-requisitos para participar do processo seletivo: 
6.1.1 Ter curso superior completo em medicina com Residência Médica ou Título de Especialista em Infectologia; 
6.1.2 Ser maior de 18 anos; 
6.1.3 Não estar exercendo ou concorrendo a um cargo eletivo; 
6.1.4 Gozar de todos os direitos civis e políticos; 
6.1.5 Inscrição no Conselho Regional de sua especialidade; 
6.1.6 Ter disponibilidade de horário compatível com as exigências da função a ser desempenhada em Palmas - Tocantins; 
6.1.7 Preencher outros requisitos normativos e legais pertinentes ao exercício de sua função; 
6.1.8 Ser aprovado(a) no presente processo de seleção. 
6.2 Após aprovação no processo seletivo, no ato na contratação, o candidato deverá apresentar a documentação prevista no 
item 8 deste Edital. 
  
7. DO PROCESSO SELETIVO 
7.1 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
7.1.1   O período de inscrição será compreendido entre 26 a 31 de agosto de 2020. 
7.1.2 Somente serão aceitas inscrições enviadas ao e-mail pseletivomedicotjto@gmail.com, com a documentação relacionada no 
item 7.1.4, na forma do item 7.1.6. 
7.1.3 Dentro de até 24 horas úteis após o envio da inscrição, o Candidato receberá e-mail automático com a confirmação de 
recebimento de sua missiva eletrônica, sendo que a validação está condicionada à analise da documentação, conforme itens 
7.1.4 (I, II, III, IV, V, e VI). 
7.1.4 A documentação a ser apresentada para inscrição deverá estar em formato pdf, em arquivos individuais para cada um dos 
incisos seguintes: 
I.        Cédula de identidade ou CNH com CPF (frente e verso); 
II.       Diploma de graduação em medicina, acompanhado do certificado da Residência Médica ou Título de Especialista em 
Infectologia (frente e verso com dados do registro do diploma legíveis); 
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III.      Curriculum vitae (dados pessoais, profissionais, experiência profissional e formações básicas e complementares); 
IV.     Certificados ou declarações que comprovem a atuação profissional e formação constantes do currículo (certificados de 
pós-graduação, inscrição em conselho profissional, certidões de tempo de serviço e etc); 
V. Inscrição no Conselho Regional de sua especialidade; 
 VI. Tendo em vista o cenário da pandemia da COVID-19, os documentos entregues poderão ser por cópia simples, mediante 
declaração: Declaro que todos os documentos por mim apresentados são cópias fiéis dos originais e que tenho 
conhecimento das sanções penais a que estarei sujeito, caso inverídica a declaração prestada, sobretudo a disciplinada 
no art. 299 do Código Penal.   
7.1.5   O período da inscrição e entrega de documentação será a única oportunidade para que o candidato apresente para a 
seleção os documentos previstos no item 7.1.4 (I,II, III, IV, V e VI). Não serão aceitas inscrições extemporâneas. 
7.1.6 Os documentos entregues deverão estar em formato pdf e identificado da seguinte forma e ser enviado em um único email, 
ou único envio, por candidato: 
Endereço de correio eletrônico para envio: pseletivomedicotjto@gmail.com 
Assunto: primeiro nome e último sobrenome do candidato. 
Exemplo: 
Para: pseletivomedicotjto@gmail.com   
Assunto: Joao Silva. 
Anexos: 
Doc 7.1.4 inciso I 
Doc 7.1.4 inciso II 
Doc 7.1.4 inciso III 
Doc 7.1.4 inciso IV 
Doc 7.1.4 inciso V 
Etc 
7.1.7 A entrega da documentação deverá ser feita por meio de conta de email válida do candidato, no prazo previsto, sendo que 
esse email poderá ser utilizado pela Comissão de Seleção para verificação de autenticidade ou contato com o candidato. O envio 
da documentação é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato. 
7.1.8  A inscrição é gratuita. 
7.1.9   É de inteira responsabilidade do candidato a exatidão das informações sobre seus dados cadastrais, sob pena de sua 
eliminação, caso verificado, a qualquer época, irregularidade, ilegibilidade do arquivo em pdf enviado, falsidade ou inexatidão de 
dados; 
7.1.10 As inscrições e a documentação deficientemente instruídas ou fora do prazo ou enviadas para endereço de email não 
indicado neste Edital serão indeferidas pela Comissão de Seleção. 
7.1.11 Caso não receba o e-mail automático de resposta à inscrição previsto no item 7.1.3 em até 24 horas  da hora da efetiva 
postagem, o Candidato deverá peticionar à Comissão do Processo Seletivo até o dia últil seguinte ao término do prazo. 
7.1.12 O envio da documentação de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, bem como o conteúdo do email 
(arquivos anexos) devendo manter-se informado da regularidade de sua inscrição no processo seletivo. 
7.1.13 Cada candidato poderá enviar somente um email com a documentação completa para inscrição. Será considerado válido 
o primeiro email de cada candidato, caso haja constatação de diversos envios. 
7.2 DO CRONOGRAMA E CRITÉRIOS DA SELEÇÃO  
7.2.1 São etapas do processo seletivo:   

ETAPAS DATA / DOCUMENTAÇÃO / LOCAL 

  
Inscrição por e-mail 

Período: de 26 a 31 de agosto de 2020 
Documentação prevista no item 7.1.4 
E-mail de entrega documentação: pseletivomedicotjto@gmail.com 

Divulgação  das inscrições homologadas Dia 1º de setembro de 2020 

Divulgação do resultado Dia  2 de setembro de 2020 

Prazo para interposição de recurso Dias 3 e 4 de setembro de 2020 

Divulgação do resultado final e convocação para 
contratação 

Dia 9 de setembro de 2020 

  
7.2.2 A avaliação ocorrerá mediante análise curricular e titulação (documentação comprobatória do currículo), sendo avaliados os 
candidatos inscritos com observância aos seguintes critérios para fins de classificação: 

ITEM TÍTULOS PONTUAÇÃO 
Nº MÁXIMO DE 
PONTOS 

01 
Efetivo exercício profissional na área específica ao cargo 
pretendido, comprovado por meio de declarações, certidões, 
carteira de trabalho e outros 

1 (um) ponto por experiência 
no semestre 

10,0 (dez) pontos 
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02 

Especialização lato sensu ou stricto sensu concluída na área 
específica/especialidade de infectologia (igual ou superior a 360 
horas) ou residência médica concluída na área 
específica/especialidade. 

2,0 (dois) pontos por curso 
concluído 

4,0 (quatro) pontos 

03 
Curso de atualização concluído na área específica/especialidade 
de infectologia (mínimo 40 horas/aula). 

1,0 (um) ponto por curso 
concluído 

3,0 (três) pontos 

04 
Aprovação final em concurso público ou processo seletivo 
público na área específica/especialidade de infectologia. 

2,0 (dois) pontos por 
aprovação 

4,0 (quatro) pontos 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 
21,0 (vinte e um) 
pontos 

  
7.2.3 O candidato que atender corretamente a documentação prevista para envio a título de inscrição prosseguirá para a análise 
curricular. 
7.2.4 Após a analise curricular, o candidato será classificado em ordem decrescente, da maior nota para a menor, conforme 
pontuação obtida segundo o item 7.2.2 e demonstrada/comprovada pelos documentos constantes no 7.1.4. 
7.3 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
7.3.1 Os resultados do processo seletivo serão publicados no Diário da Justica Eletrônico: https://wwa.tjto.jus.br/diario/pesquisa. 
7.3.2 Os eventuais recursos deverão ser endereçados ao presidente da Comissão do Processo Seletivo e protocolados via e-
mail pseletivomedicotjto@gmail.com, no prazo previsto no cronograma (item 7.2). 
7.3.3 O resultado final do certame será homologado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e divulgado 
no Diário da Justiça Eletrônico. 
7.4 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.4.1 Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios, nessa ordem: 
7.4.1.1 Candidato com maior tempo de atuação profissional comprovada na área de infectologia (mediante registro no currículo 
acompanhado das devidas declarações e/ou certidões e comprovantes); 
7.4.1.2 Candidato com maior nível de formação acadêmica; 
7.4.1.3 Candidato com mais idade. 
8. DA CONTRATAÇÃO 
8.1 O candidato selecionado será contratado por ordem decrescente de classificação, respeitadas também a dotação 
orçamentária e disponibilidade financeira, a conveniência para a administração. 
8.2 O candidato aprovado deverá acompanhar os prazos para fins de assinatura do contrato. 
8.3 O candidato selecionado que não se apresentar ou solicitar dilação de prazo nos termos e prazos da convocação referida no 
item anterior será considerado desistente, e sua vaga preenchida por outro candidato aprovado para o cargo, obedecida a ordem 
de classificação. 
8.4  É vedada a contratação de menores de 18 anos. 
8.5 No ato da assinatura do contrato (anexo III) será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
I. Cópias de RG, do CPF e do Título de Eleitor (com comprovante de votação nas últimas eleições ou certidão de quitação 
eleitoral); 
II. Certidão de Reservista (se do sexo masculino); 
III. Comprovante de escolaridade; 
IV. Comprovante do estado civil (se solteiro, certidão de nascimento) (se viúvo(a), certidão de óbito do(a) cônjuge); 
V. Cópia do PIS/PASEP; 
VI. Comprovante de endereço; 
VII. Declaração de parentesco (conforme anexo I); 
VIII. Curriculum Vitae; 
IX. Duas fotos 3x4 recentes; 
X. Comprovante de conta corrente; 
8.5.1 Apresentar as seguintes certidões e documentação: 
I. Certidão Negativa Federal - https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ 
II. Certidão Negativa de Crimes Eleitorais (TSE) - http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 
III. Certidão Negativa da Justiça Militar da União (STM) - https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-
negativa 
IV. Certidão de processos cíveis, criminais e Militar de 1ª instância (nas comarcas onde reside ou residiu nos últimos 5 anos) - 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj 
V. Certidão de processos cíveis e criminais de 2ª instância (onde reside ou residiu nos últimos 5 anos) - 
https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj 
VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) - http://www.tst.jus.br/certidao 
VII. Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares pelo TCU - https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces 
VIII. Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-TO - https://www.tce.to.gov.br/sistemas/acd-certidao-negativa-
de-contas 
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IX. Certidão Negativa de Condenação por Improbidade Administrativa do CNJ - 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form  
X. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ-TO) - 
http://www.sefaz.to.gov.br/empresa/certidao-e-situacao-fiscal/cnd---certidao-negativa-de-debitos/ 
XI. Declaração Anual de Bens apresentada à Receita Federal com respectivo recibo de envio ou , no caso de isento (art. 13 da 
Lei nº 8.429/92) Declaração de Regularidade de CPF -  
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 
XII. Certidão de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço público no últimos 10 anos (solicitar certidão em todos os 
órgãos que trabalhou neste período). 
8.5.2 Apresentar declaração de: 
I. suspensão ou licença da OAB, e de desvinculação do exercício da advocacia, caso seja também bacharel em Direito (ver 
anexo II); 
II. que não exerce atividade de suporte técnico a qualquer escritório de advocacia ou em qualquer outro órgão direta ou 
indiretamente integrante do sistema de justiça (ver anexo II); 
III. não ser servidor público federal, estadual ou municipal (ver anexo I), excetuadas as hipóteses legais de acumulação de cargo 
público. 
9.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital e Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins e demais normativas atinentes ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins e à ética 
profissional. 
9.2 Desde a inscrição no processo seletivo até o início das atividades profissionais, o candidato deverá acompanhar 
convocações e comunicados por meio de publicações no Diário da Justiça Eletrônico, pelo sítio do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins: http://www.tjto.jus.br. 
9.3 A Comissão do Processo Seletivo poderá dispor de colaboradores para realização da presente seleção, sob sua 
responsabilidade. 
9.4 O presente processo seletivo poderá contar com a utilização de meios eletrônicos seguros e disponíveis à sociedade para 
realização de fases e atos, tendo em vista o cenário nacional e internacional da COVID-19 e normativas adotadas pelo Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, notadamente Decreto nº 109, de 13 de março de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, 
Portaria-Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral da Justiça  e 
Portaria-Conjunta nº 002, de 23 de março de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral da Justiça.  
9.5 A documentação em pdf apresentada estará disponível pelo período de 6 meses, após o qual será excluída. 
9.6 O email pseletivomedicotjto@gmail.com utilizado na presente seleção estará disponível somente durante o período 
assinalado no cronograma deste Edital. 
9.7      A aprovação e classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito quanto à contratação. 
9.8 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras da contratação, porventura suscitadas, deverão ser 
encaminhados, por escrito, ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça. 
9.9 Eventuais dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser remetidas por email ao presidente da Comissão de Seleção, no 
endereço eletrônico pseletivomedicotjto@gmail.com. 
Palmas-TO, 25 de agosto de 2020. 
  

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

   
ANEXO I 

DECLARAÇÃO 
  
Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a legislação vigente, para fins de admissão no Serviço Público Estadual, 
por meio da contratação temporária de médico infectologista pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos termos do 
Edital nº ......, de 2020 (DJe nº.....) que, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, em qualquer de seus Poderes, incluindo órgãos 
da Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, Fundações e Autarquias: 
(    ) Não ocupo outro cargo, emprego ou função pública. 
(  ) Não estou em usufruto de licença, suspensão de contrato de trabalho ou disponibilidade em cargo, emprego ou função 
pública. 
(    ) Estou aposentado em qualquer cargo, emprego ou função pública? 
 Não.       Sim.  Qual o cargo, emprego ou função pública? .......      Qual o Órgão   ..... 
(   ) não sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de 
magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com o inciso 
I do art. 4º da Lei Estadual nº 2.068/09. 
Por ser verdade, assino o presente. 
Palmas/TO,_____de_______________de 2020. 
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Nome: 
CPF: 
RG: 
  
  

ANEXO II 
DECLARAÇÃO 

  
Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a legislação vigente, para fins de admissão no Serviço Público Estadual, 
por meio da contratação temporária de Infectologista pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos termos do Edital nº 
......, de 2020 (DJe nº.....) que: 
(  ) Sou suspenso ou licenciado da OAB, e encontro-me desvinculado do exercício da advocacia, caso seja também bacharel em 
Direito; 
(   ) Não exerço atividade de suporte técnico a qualquer escritório de advocacia ou em qualquer outro órgão direta ou 
indiretamente integrante do sistema de justiça; 
Por ser verdade, assino o presente. 
Palmas/TO,_____de_______________de 2020. 
  
Nome: 
CPF: 
RG: 
  
  
  

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

  
CONTRATO Nº. ____/202_ 
PROCESSO ____________ 
CONTRATO EM QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E ___________ 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA NA ÁREA DE INFECTOLOGIA, DESTINADO A 
ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
  
Pelo presente Instrumento de contratação da prestação de serviço temporário, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF sob n° 25.053.190/0001-36, com sede administrativa nesta Capital, Praça dos Girassóis, 
s/n°, neste ato representado por ________, ________, ________, __________, residente e domiciliado (a) nesta Capital, 
doravante designado CONTRATANTE e, de outro lado, _____, brasileiro(a), ____(a), ______(a), portador(a) da carteira de 
identidade n°: _____- SSP/____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _______, residente e domiciliado (a) à ______, ________ – 
________/TO, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), pactuam o presente Contrato, em conformidade com artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, c/c a Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, e ao disposto no Processo Administrativo 
acima citado, mediante condições a seguir expressas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto deste Instrumento a contratação de profissional, em caráter temporário, para prestação de serviços como 
médico – infectologista, para atender as demandas do CONTRATANTE na respectiva área de conhecimento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1. Os serviços serão prestados na Sede do CONTRATANTE,  no Município de Palmas, podendo, de forma eventual, desde 
que devidamente justificado pelo Centro de Saúde e, autorizado pelo Diretor-Geral, ser prestado em unidades do interior do 
Estado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA NÃO VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA: 
3.1. A contratação do(a) CONTRATADO(A) não gerará nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, uma vez que nos 
termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, c/c a Lei Estadual nº 2.098/09, a contratação é por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 
CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: 
4.1. A remuneração corresponderá ao vencimento básico estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins para a classe e padrão iniciais da carreira dos servidores que desempenham função 
semelhante, conforme art. 5º da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
4.2. O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de ___________ (_______________), durante a 
vigência deste Contrato, obedecidas as disposições _____, do Edital nº __/202__, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – 
DJE nº ____ de ___ de ___ de 202__ e art. 5º da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
4.3. O(A) CONTRATADO(A) terá carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias. 
CLÁUSULA QUINTA – DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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5.1. As despesas decorrentes da presente contratação ficarão vinculadas ao crédito orçamentário indicado abaixo: 
Unidade Gestora: 
 Classificação Orçamentária: 
 Natureza de Despesa: 
 Fonte de Recursos: 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE ao(a) CONTRATADO(A), até 5º (quinto) dia útil, via FOPAG – Folha de 
Pagamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por meio de ordem bancária em conta corrente indicada pelo(a) 
CONTRATADO(A). 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME PREVIDENCIÁRIO: 
7.1. O(A) CONTRATADO(A) esta vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos da legislação vigente estará 
sujeito aos descontos previstos na legislação pertinente. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES NA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
8.1. O (A)  CONTRATADO(A) obrigar-se-á: 
a) Responsabilizar-se pela observância de leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e estaduais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto deste Contrato; 
b) Ter conduta ilibada; 
c) Desenvolver o trabalho com o máximo eficiência dentro das técnicas exigidas para a especialidade contratada e nos níveis de 
acesso liberados pelo CONTRATANTE; 
d) Observar as disposições previstas no Edital de contratação, de acordo com sua especialidade; 
e) Atender prontamente às requisições do CONTRATANTE; 
f) Prestar formalmente as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE; 
g) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os assuntos de interesse do 
CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, em particular quanto à 
salvaguarda de informações sigilosas, respondendo igualmente pelos atos e omissões de suas condutas; 
h) Atender prontamente as solicitações e exigências afetas a sua área do saber; 
i) Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo, em decorrência da 
relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 
serviços pelo CONTRATANTE; 
j) Ter assiduidade e pontualidade no trabalho; 
k) Cumprir ordens superiores, salvo ilegais; 
l) Registrar frequência diária em sistema eletrônico de gestão de pessoas a ser disponibilizado pelo CONTRATANTE; 
m) Pautar estratégias de ações preventivas e de combate em sua área de conhecimento, colaborando na execução das 
mesmas; 
n) Atuar como conselheiro do Comitê de Saúde para o desenvolvimentos de planos e estratégias no âmbito do Poder Judiciário 
do Tocantins; 
o) Auxiliar a equipe médica o Centro de Saúde quando solicitado; 
p) Elaborar protocolos de atendimentos de casos; 
8.1.1. Os custos com auxílio alimentação, transporte e plano de saúde serão de responsabilidade do(a) 
CONTRATADO(A).                                             
8.2. O CONTRATANTE obrigar-se-á: 
a) Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas legais, direta e indiretamente aplicáveis a este Contrato; 
b) Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços; 
c) Comunicar imediatamente ao(a) CONTRATADO(A) qualquer incorreção apresentada com os serviços prestados; 
d) Notificar ao(a) CONTRATADO(A) acerca de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 
e) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução deste Contrato; 
f) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato e no Edital de contratação; 
g) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao(a) CONTRATADO(A) a realização das atividades propostas; 
h) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pelo(a) CONTRATADO(A) e pertinente ao objeto, 
zelando pelo bom andamento da presente contratação,dirimindo quaisquer dúvidas que porventura existam; 
i) Exigir o imediato afastamento do(a) CONTRATADO(A) que haja em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, 
ainda, que conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito; 
j) Zelar para que durante a vigência deste Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte do(a) 
CONTRATADO(A), bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Seleção. 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: 
9.1. As infrações disciplinares atribuídas ao(a) CONTRATADO(A) serão apuradas mediante sindicância, com prazo de trinta (30) 
dias, assegurada a ampla defesa, ainda que a sanção disciplinar cominada seja a de demissão, sem prejuízo da apuração do 
fato nas instâncias cível e criminal. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 
10.1. O  presente Contrato terá vigência de ___________, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009. 
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10.2. Em caso de prorrogação deste Contrato, o (a) CONTRATADO (A) deverá apresentar cópia dos seguintes documentos para 
assinatura do termo aditivo: 
a) Última declaração de imposto de renda; 
b) Comprovante de endereço atualizado; e  
c) Certidões atualizadas previstas no Edital de contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: 
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE em caso de descumprimento de suas 
Cláusulas, bem como: 
a) Por resilição; 
b) Por iniciativa do contratado, com antecedência mínima de trinta (30) dias; 
c) Automaticamente, quando o (a) CONTRATADO(A) for nomeado para exercer qualquer cargo público de provimento efetivo ou 
em comissão, ressalvadas as hipóteses de acumulação legal; 
d) Por conveniência administrativa. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE: 
12.1. O (A) CONTRATADO(A) se compromete com o Sigilo e Confidencialidade conforme previsto no Edital de Seleção e neste 
instrumento, sob pena de inadimplemento contratual. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E PRODUTOS: 
13.1. Serão de propriedade do CONTRATANTE toda produção intelectual e produtos resultantes da atuação do(a) 
CONTRATADO(A) ao longo da execução deste Contrato, incluindo a documentação e demais produções, não cabendo ao(a) 
CONTRATADO(A) qualquer indenização ou compensação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO E DO VÍNCULO LEGAL: 
14.1. Esta Instrumento fica vinculado aos autos __________, bem como ao Edital nº ____, publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico – DJE, em _____. 
14.2. O presente Contrato possui amparo na Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação 
temporária de pessoal no serviço público do Poder Judiciário. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: 
15.1. A publicação resumida do presente Contrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. A gestão e fiscalização deste Contrato ficarão a cargo da Diretoria de Gestão de Pessoas, sendo: 
16.1.1. O Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual e o Fiscal Técnico, responsável por fiscalizar a 
execução contratual, consoante às atribuições regulamentares; 
16.1.2. O Gestor do Contrato será responsável pela gestão contratual, quanto aos aspectos administrativos da execução, 
especialmente os referentes às formalidades, pagamento, infrações disciplinares, aderência às normas, diretrizes e obrigações 
contratuais; 
16.1.3. O Fiscal Técnico: servidor representante do Centro de Saúde, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da prestação de serviço, no que couber. 
16.2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir 
o(a) CONTRATADO(A) de responsabilidade. 
16.3. A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo, devendo ser anotado, em registro próprio, as falhas detectadas 
e comunicadas ao gestor do contrato todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte do(a) CONTRATADO(A). 
16.4 Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para o(a) CONTRATADO(A). 
16.5. Indicar ao Diretor Geral a necessidade de penalizar, quando houver descumprimento contratual ou prejuízos quaisquer de 
responsabilidade do(a) CONTRATADO(A). 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES: 
17.1. É vedada a contratação de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, conforme Resolução nº 07, de 2005, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
17.2. É vedada a cessão, para outra unidade do Poder Judiciário ou para outros Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, de pessoa contratada nos termos desta Lei. 
17.3. É vedada ao (a) CONTRATADO(A) a comercialização ou veiculação de publicidade direta ou indireta relacionada aos 
serviços prestados, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
18.1.  As partes elegem o Foro de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, como competente para dirimir e decidir as questões 
oriundas do presente Instrumento, que não forem possíveis de resolver por meios administrativos. 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema 
Eletrônico de Informações  - SEI/TJTO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
Palmas - TO,___de ______ de 202_.                      
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XXXXXXXX 
Contratado(a) 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
XXXXXX 

Presidente 
  

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 1542, de 24 de agosto 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 20.0.000005762-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões e 
sentenças) e despachos, notadamente nos processos de "embargos à execução fiscal", aptos a julgamento, por noventa dias, 
bem como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários na Central de Execuções Fiscais de Porto 
Nacional. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Esmar Custódio Vêncio Filho, Marcelo Laurito Paro, José 
Eustáquio de Melo Júnior, João Alberto Mendes Bezerra Júnior, 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 1553, de 24 de agosto de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000001620-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, os efeitos da Portaria nº 172, de 6 de fevereiro de 2020, que constituiu grupo de 
trabalho para estudos acerca das providências necessárias ao cumprimento da Resolução CNJ nº 299, de 5 de novembro de 
2019. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 13 de maio de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 349/2020, de 25 de agosto de 2020 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Lilian Bessa Olinto, matrícula nº 243946, relativas ao exercício de 2020, 

marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 350/2020, de 25 de agosto de 2020 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Ricardo Gagliardi, matrícula nº 352085, relativas ao exercício de 2020, 

marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4801 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020 46 

 

 
 

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1555/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000017970-2; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento definitivo dos bens disponibilizados ao Tribunal de Justiça do Tocantins 
em  decorrência da assistência do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD ao Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, no âmbito do Projeto BRA/18/019 – Fortalecimento do Monitoramento e da Fiscalização do Sistema Prisional e 
Socioeducativo, implementado pelo PNUD, estando a transferência de acordo com as disposições do respectivo Documento de 
Projeto firmado entre o PNUD e o CNJ. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I -  Joana D'arc Batista Silva - DPATR - matrícula: 263644;  
II - Moredson Mendanha de Abreu Alves - DPATR - matrícula: 352416; 
III - Gilmar Alves dos Santos - DPATR - matrícula n° 195957.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   

Publique-se. Cumpra-se. 
 Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

Termos de homologação 

PROCESSO 20.0.000004343-6 

INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ASSUNTO Aquisição de Pneus - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 64 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à aquisição de pneus novos, em atendimento às 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, bem assim o contido no parecer sob o evento 3303677, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 56/2020 - SRP, haja 
vista o êxito do certame, no qual foram adjudicados os Itens 1 e 3 à empresa AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA, pelo valor 
total de R$ 70.020,00 (setenta mil vinte reais), consoante Resultado por Fornecedor, Ata da Sessão e Termo de Adjudicação 
(eventos 3299423, 3299424 e 3299427), para que produzam seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos, sucessivamente, à: 
1. DIGER para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito; 
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; e 
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicação e demais providências pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/SETRAN para ciência, acompanhamento e abertura de novos autos para licitação quanto ao Item 2, que 
restou fracassado, conforme solicitado nos eventos 3301154 e 3301465. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000003255-0 
CONTRATO Nº. 42/2019 
I - O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 42/2019, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira, 
com fulcro no § 8º, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 
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II - O reajuste é de 4,06% de acordo com o INCC - Índice Nacional de Custo da Construção Civil, aplicado nos seguintes termos: 
Cálculo do Valor de Reajuste: 
Valor 10ª Medição (período execução 04/04/2020 a 21/05/2020 - perfazendo 47 dias): R$ 445.174,22 
Reajuste incide sobre 22 dias (29/04/2020 a 21/05/2020)=  (R$ 9.471,79 x 22)x 4,06% = R$ 8.460,20 
Valor 11ª Medição (período execução 22/06/2020 a 15/07/2020): R$ 509.811,24 
Reajuste R$ 509.811,24 x 4,06% = R$ 20.698,34 
Reajuste total no interstício (abril/2019 a abril/2020): R$ 29.158,54 
III - O valor do reajuste importa em R$ 29.158,54 (vinte e nove mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 
passando o valor global do Contrato de R$ 5.113.198,08 (cinco milhões, cento e treze mil cento e noventa e oito reais e oito 
centavos) para?? R$ 5.142.356,62 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 
dois centavos). 
IV - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº. 42/2019, aos Autos Administrativos 
19.0.000003255-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
V - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato original, desde que não colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 20.0.000015879-9 
CONTRATO Nº 125/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Copy Systems Distribuidora de Copiadoras - Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de 
impressão), na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, pelo prazo máximo 180 (cento o oitenta) dias, para 
atender as necessidades de impressão e cópia de documentos do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VALOR: O valor mensal do Contrato incluso as páginas excedentes é de R$ 47.880,00 (quarenta e sete mil oitocentos e oitenta 
reais), perfazendo o valor global de R$ 287.280,00 (duzentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais), pelo período 180 
(cento e oitenta) dias, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
VIGÊNCIA: O período de vigência deste Contrato será de no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua 
publicação, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 20.0.000011186-5 
CONTRATO Nº 126/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Caixa Econômica Federal 
OBJETO: Contratação, em caráter de exclusividade, de Instituição Financeira para prestar os serviços financeiros de 
processamento, recebimento, repasse, administração e o pagamento de depósitos judiciais, precatórios e requisições de 
pequeno valor – RPV, sob aviso e à disposição da Justiça Estadual do Tocantins. 
VALOR: O montante dos valores de depósitos judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor – RPV à disposição da 
Justiça do Estado do Tocantins até o mês de maio/2020 é de R$ 620.922.282,25 (seiscentos e vinte milhões, novecentos e vinte 
e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), os quais encontram-se dispostos em R$ 23.754.465,47 (vinte 
e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), contas na 
Caixa Econômica Federal. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato  terá vigência de até 180 (cento e oitenta ) dias, contados a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 241/2020 
PROCESSO 20.0.000016962-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CREDENCIADA: Lucilene Freitas Machado 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 240/2020 
PROCESSO 20.0.000016964-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jordana Resende Milhomem 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 547/2020, de 25 de agosto de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/76876;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GRAZIELLA FRANCELINO BARBOSA, matrícula nº 152852, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA, matrícula nº 141957, ocupante do 
cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 18/08/2020 a 16/09/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 548/2020, de 25 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/76675;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora VANIA LIMA DE SOUSA PINHEIRO, matrícula nº 353972, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor MANOEL LINDOMAR ARAUJO LUCENA, matrícula nº 160070, ocupante do cargo de 
CHEFE DE DIVISÃO, no período de 10/08/2020 a 25/08/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao 
período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

ABDORAL FERREIRA DE ALMEIDA 238.804.493-68 5010375-89.2012.827.2729 R$ 132,50 

ADELMO VENDRAMINI CAMPOS 162.965.321-72 0041449-76.2017.827.2729 R$ 482,85 

ADELUBES FREIRE DA SILVA 165.145.721-20  0000305-05.2019.827.2713 R$ 730,39 

ADRIEL SILVA GONCALVES 020.526.241-47 0007433-90.2017.827.2731 R$ 129,32 

AILTO CRUZ RODRIGUES 005.013.591-09 0007838-29.2017.827.2731 R$ 164,00 

AJE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 
CERAMICA OU BARRO COZIDO EIRELI 

07.439.058/0001-85 5001814-51.2013.827.2726 R$ 42,50 

ALFREDO DE SOUSA GONCALVES 589.288.201-20 0041161-31.2017.827.2729 R$ 23,50 

ANA CLAUDIA TURCATO DE OLIVEIRA 654.749.611-20 0032872-41.2019.827.2729 R$ 174,75 

ANTONIO JOSE TELES 182.183.498-47 0005020-13.2017.827.2729 R$ 51,00 

ARAGUAIA -CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 
COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 

38.144.143/0001-40 0045755-54.2018.827.2729 R$ 47,50 

ARICESIO GONCALVES 477.244.711-34 0023867-29.2018.827.2729 R$ 162,67 

ARISTIDES SAMBAIBA JOSE DE SOUZA NETO 198.792.101-15 0021406-55.2016.827.2729 R$ 2.378,98 

ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA 43.350.065/0001-70 5001181-61.2013.827.2719 R$ 48,50 

ASJ LTDA 11.757.356/0001-90 0021406-55.2016.827.2729 R$ 2.378,98 

ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL MIRANTE DO LAGO 00.915.956/0001-13 0022958-84.2018.827.2729 R$ 27,50 

ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DO 
ESTADO DO TOCANTINS-AGEPOL-TO 

04.114.667/0001-76 0026622-26.2018.827.2729 R$ 126,17 

 BRADESCO SEGUROS S/A 33.055.146/0326-30 5002681-40.2010.827.2729 R$ 881,88 

C. A. R. DE OLIVEIRA & CIA LTDA 12.211.396/0001-03 0002587-07.2015.827.2729 R$ 187,37 

CARLENY CRISTINY RIBEIRO DE JESUS 019.176.441-83 0042831-70.2018.827.2729 R$ 130,02 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A 25.760.877/0150-52 0023315-30.2019.827.2729 R$ 23,50 

CARMELITA DA SILVA GUIMARAES 839.344.481-00 0038425-06.2018.827.2729 R$ 139,58 

 CLAUDIA BATISTA GRATAO 601.649.051-20 0005877-64.2014.827.2729 R$ 124,86 

CLAUDIO ALVES MONTEIRO 599.778.411-87 0005157-97.2014.827.2729 R$ 754,34 

CLINICA OFTALMOLOGICA TELES LTDA 12.558.820/0001-82 0005020-13.2017.827.2729 R$ 51,00 

COMERCIAL DE CARNES BRASIL LTDA 08.718.516/0003-40 0001831-98.2014.827.2707 R$ 268,75 

CRISTIANE MARTINS DE ANDRADE BOSQUE 796.000.421-87 5017323-47.2012.827.2729 R$ 120,00 

DERVAL DA SILVA RIBEIRO 717.353.561-15 0006342-39.2015.827.2729 R$ 110,99 

DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA FILHO 814.224.311-34 0001498-98.2019.827.2731 R$ 89,72 

ESER BARBOSA DE SOUZA 134.383.441-49 0001381-65.2014.827.2737 R$ 118,50 

FAZENDA MACEDONIA S A 04.256.947/0002-08 5000154-61.2013.827.2713 R$ 249,89 

FERNANDO JANDIR BORGES 962.908.201-25 5006592-60.2010.827.2729 R$ 164,50 

 FLAVIO ANTONIO MEIRA DE ARAUJO 279.608.701-87 5009318-70.2011.827.2729 R$ 137,50 

GEDEON AVELINO DA CRUZ 760.954.361-68 0006714-72.2016.827.2722 R$ 24,50 

GELCIMAR SOARES DA SILVA 890.602.611-00 0039295-56.2015.827.2729 R$ 151,01 

GENESIA DA CRUZ MOURA  477.200.691-53 0027906-69.2018.827.2729 R$ 139,38 

GERALDO AYRES DA SILVA NEIVA 012.088.371-68 5000546-60.2007.827.2729 R$ 480,93 

GERALDO DA CUNHA PACHECO 071.065.131-72 0004375-65.2019.827.2713 R$ 25,50 

GIOVANNE SILVEIRA 872.980.821-91 5024010-06.2013.827.2729 R$ 19,25 

 HADENIZIO MARQUES DA SILVA 389.093.671-72 5009806-25.2011.827.2729 R$ 244,71 
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INDUSTRIA DE SEMENTES PATIZAL LTDA 38.154.977/0001-36 5000163-61.2006.827.2715 R$ 1.789,93 

JOAO CABRAL DA COSTA 600.335.091-15  5019971-63.2013.827.2729 R$ 168,82 

JOAO MATIAS FERREIRA FILHO 836.315.771-68 5033235-84.2012.827.2729 R$ 239,34 

JOAQUIM CONCEICAO DE CARVALHO 343.649.003-20 0026810-58.2014.827.2729 R$ 171,52 

JOSE ALEIXO DA SILVA XERENTE 545.877.511-20 0039392-56.2015.827.2729 R$ 138,51 

JOSE DE SOUSA PEREIRA 612.614.751-00 5035558-62.2012.827.2729 R$ 104,50 

JOSE RIBAMAR CARDOSO CARVALHO  565.690.921-20 5010037-81.2013.827.2729 R$ 143,50 

JOSEFA DE OLIVEIRA MACHADO 348.828.714-91 0011163-23.2014.827.2729 R$ 184,24 

JOSIAS NOLETO DA SILVA 224.752.733-72 0001590-82.2019.827.2729 R$ 115,65 

KARYNE FIGUEIREDO CANDIDO DE OLIVEIRA 636.528.972-34 0009393-19.2019.827.2729 R$ 128,15 

L. S. SILVA 01.772.023/0001-87 5000778-68.2012.827.2706 R$ 188,78 

LEIDIANE DE PAULA SILVEIRA 925.854.341-68 5024010-06.2013.827.2729 R$ 19,25 

LUIZ ALVES DE SOUSA FILHO 372.276.611-72 5000538-78.2010.827.2729 R$ 175,50 

LUIZ ANTONIO CHAVES 056.045.321-34 5000163-61.2006.827.2715 R$ 1.789,93 

MAICON KELLER SANTANA 003.407.941-60 5024010-06.2013.827.2729 R$ 19,25 

MANOEL LEITE DE SOUZA 485.488.041-49 0001856-48.2018.827.2715 R$ 115,67 

MANOEL ROMES DIAS DOS SANTOS 815.631.751-34 5034796-46.2012.827.2729 R$ 148,00 

MARCOS VINICIUS REIS MENDONCA 071.813.421-42 0027430-94.2019.827.2729 R$ 389,92 

MARIA CLAUDETE MOURA DE MELO 931.727.613-04 0045161-40.2018.827.2729 R$ 357,25 

MARIA EUNICE ALVES DUARTE DE OLIVEIRA 730.981.911-04 0035617-62.2017.827.2729 R$ 146,05 

MARIA NATIVIDADE PEREIRA PONTE 181.042.071-72 0014658-71.2019.827.2706 R$ 1.692,29 

MARTINHO GALDINO DA SILVA FILHO 472.626.991-72 5006145-67.2013.827.2729 R$ 207,56 

MAURICIO DA SILVA LIMEIRA 872.664.311-15 5012704-11.2011.827.2729 R$ 3.228,00 

METALURGICA CENTRAL LTDA 08.932.208/0001-50 0009075-12.2014.827.2729 R$ 179,12 

METALURGICA DAMASCO LTDA 02.249.707/0001-61 5001227-59.2009.827.2729 R$ 872,58 

MICHAEL DE ASSIS 020.195.801-52 0006327-31.2019.827.2729 R$ 260,81 

MICHELE MARIA DE LIMA  072.707.139-44 0001393-36.2019.827.2727 R$ 17,50 

PEDRO DOMINGOS DA SILVA 121.450.841-34 5000820-92.2010.827.2737 R$ 57,00 

PISO LAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 06.969.883/0001-29 5024010-06.2013.827.2729 R$ 19,25 

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR 

24.232.886/0100-49 0014373-15.2018.827.2706 R$ 64,00 

RAIANY GUARINA BARBOSA MATOS SA 031.846.971-50 0002828-18.2018.827.2715 R$ 114,74 

RICARDO MARQUES DA SILVA 782.785.541-53 0009165-70.2016.827.2722 R$ 234,51 

ROGERIO ROCHA RAMOS 028.452.921-47 0014512-35.2016.827.2706 R$ 43,02 

ROSA MARIA CARNEIRO BRAGA 839.632.193-00  0000540-60.2015.827.2729 R$ 131,54 

ROSARIO AMARAL DE MELO 276.580.071-53 5015916-69.2013.827.2729 R$ 168,00 

SEVERINA MARIA DA SILVA 058.518.034-28 0027526-46.2018.827.2729 R$ 121,18 

SIDOMAR MESSIAS PIRES 306.654.691-87 0034056-08.2014.827.2729 R$ 158,43 

SISTEMA GABARITO DE ENSINO LTDA 05.285.995/0001-06 5000183-39.2008.827.2729 R$ 150,90 

SM CHRISTIAN CORPORATION LTDA 12.465.270/0001-57 0003522-47.2015.827.2729 R$ 148,21 

SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 03.962.524/0001-51 5010355-98.2012.827.2729 R$ 24,50 

TACIANE KARLA SILVA PAIXAO 020.235.451-29 0005988-96.2019.827.2721 R$ 18,50 

TARCISIO SAMBAIBA 033.658.411-30 0021406-55.2016.827.2729 R$ 2.378,98 

TASSO COUTINHO BARROS 017.656.121-87 5000220-28.2010.827.2719 R$ 5.151,64 

TIESLI PEREIRA DE SOUZA 004.047.631-62 0029571-28.2015.827.2729 R$ 182,59 

TOMAZ FERREIRA DAMA 816.561.902-06 0005266-07.2019.827.2707 R$ 564,19 

VALDINEZ FERREIRA DE MIRANDA 042.238.883-15 0045090-04.2019.827.2729 R$ 396,31 

VIA VAREJO S/A 33.041.260/1057-72 0029059-11.2016.827.2729 R$ 364,29 

VILLAGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

01.059.097/0001-70  0000490-44.2014.827.2737 R$ 121,50 

VIRGINIA MARIA MARQUES LOPES 735.191.031-68 0000421-02.2015.827.2729 R$ 105,50 

WEVERSON WAGNER DOS SANTOS 769.784.511-34 0029829-96.2019.827.2729 R$ 17,50 

WILSON CARDOSO VERAS 809.179.761-34 5012074-81.2013.827.2729 R$ 165,96 
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Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO CILTON 
(Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 

Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
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