
DJ 4806 
01/09/2020 

 
 

 
Diário da Justiça 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXII–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4806–PALMAS, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

 

SEÇÃO JUDICIAL ......................................................................................................................................................................... 2 

2ª CÂMARA CRIMINAL................................................................................................................................................................................. 2 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO ........................................................................................................................................................................... 13 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES .................................................................................................................................................................... 59 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 61 

PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 61 

DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 63 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................................................... 64 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 64 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 65 

 
  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4806 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 2 

 

 
 

SEÇÃO JUDICIAL 
2ª CÂMARA CRIMINAL 

SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 
Pautas 

VIRTUAL  20/2020 
Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 20ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara 
Criminal  deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de 
março de 2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 15/09/2020 e, com término no dia  22/09/2020, 
a partir das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, 
ficam os senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e 
quatro) horas antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II-solicitação de julgamento presencial ou nos termos da 
Resolução nº 13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II 
- A sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III - ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização 
da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho 
celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO CISCO WEBEX), bem como acesso à rede de internet com 
velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão 
virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente 
virtual de videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer 
virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem 
sustentação oral; VII - o representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO 
ORAL nos termos da Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma CISCO 
WEBEX no próprio processo. Obs.: as sustentações orais serão realizadas no ultimo dia, qual seja: 22/09/2020.  
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006773-82.2019.8.27.2713/TO (: 1) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : STEFANNIO ARAÚJO SANTOS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELANTE                         : VITOR MANUEL SOUSA DA COSTA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOÃO RODRIGUES FILHO 
ORIGEM                             : COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000059-43.2018.8.27.2713/TO (: 2) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : FERNANDO SOUSA DO NASCIMENTO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELANTE                         : MANOEL IRES LACERDA NOGUEIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000169-48.2014.8.27.2724/TO (: 3) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : ARGEMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
ORIGEM                             :COMARCA DE ITUAGUATINS. 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000146-97.2016.8.27.2703/TO (: 4) 
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RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : JADILSON DOS SANTOS QUIRINO (RÉU) 
ADVOGADO                       : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003509-91.2018.8.27.2713/TO (: 5) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : MARCOS ALEXANDRE ALENCAR LIMA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010832-21.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 6) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                          : LUCAS SANTOS ABREU 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0000301-22.2020.8.27.0000/TO (PAUTA: 7) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
SUSCITANTE                     : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE 
SUSCITADO                       : JUIZ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ARAGUAÍNA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000555-72.2018.8.27.2713/TO (PAUTA: 8) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                         : FRANCÉLIA DA SILVA ARAÚJO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                             :COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0009373-81.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 9) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
AGRAVANTE                      : DIOGO REINALDO RODRIGUES SOBRINHO 
ADVOGADO                       : ELZA DA SILVA LEITE (OAB TO5302) 
AGRAVADO                        : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                             :COMARCA  DE ALMAS 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009676-95.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 10) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                          : ROBERLEY MOREIRA MARTINS 
ADVOGADO                       : DIRLLEY DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA (OAB TO5962) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010162-80.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 11) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                          : PAULO JOSÉ ESTEVAM PRAZERES 
ADVOGADO                       : BERNARDINO COSOBECK DA COSTA (OAB TO4138) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004948-95.2017.8.27.2706/TO (: 12) 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL EXECUÇÕES PENAIS DE ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010726-59.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 13) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                          :W.S. Q. 
ADVOGADO                       : CARLOS EDUARDO FREITAS ARAÚJO (OAB GO43578) 
IMPETRADO                       : 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010450-28.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 14) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
RECORRENTE                   : ARLY ANTONIO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO                       : JULIANA FERNANDES CHAVEIRO (OAB GO051131) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                             :COMARCA DE PORTO NACIONAL 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010850-42.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 15) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                          : RONOS DIAS DOS REIS 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000758-54.2016.8.27.2729/TO (PAUTA: 16) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                             :COMARCA DE  PALMAS 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001434-45.2015.8.27.2726/TO (PAUTA: 17) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : MARIA APARECIDA SPERANDIO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) 
APELANTE                         : ALEAR ANTONIO RODRIGUES 
ADVOGADO                       : MARIA APARECIDA SPERANDIO (OAB GO41457) 
APELANTE                         : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
APELADO                           : AVELAR ANTÔNIO RODRIGUES (RÉU) 
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DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  MIRANORTE 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001538-08.2018.8.27.2734/TO (PAUTA: 18) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : ANA PAULA DA SILVA DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PEIXE 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0008504-21.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 19) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
AGRAVANTE                      : LUIS FEITOSA DA CONCEIÇÃO JUNIOR 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
AGRAVADO                        : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010815-82.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 20) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                          : ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008455-77.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 21) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
RECORRENTE                   : JORDECIL JOSÉ DOS SANTOS 
ADVOGADO                       : JOCÉLIO NOBRE DA SILVA (OAB TO3766) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                             :COMARCA DE  COLMÉIA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010874-70.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 22) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                          : TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO                       : YURI SANTOS SILVA (OAB GO57939) 
IMPETRADO                       : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001403-14.2018.8.27.2728/TO (PAUTA: 23) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : RAIMUNDO NONATO CARNEIRO ALVES (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011077-32.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 24) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
RECORRENTE                   : HILTON PEREIRA PEDROSA 
ADVOGADO                       : EDELSON VIEIRA DA COSTA (OAB DF37906) 
ADVOGADO                       : CARLA CRISTINA FAUSTINO ARRUDA (OAB DF51058) 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4806 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 6 

 

 
 

ADVOGADO                       : RANDRIELE RODRIGUES DA SILVA (OAB TO9001) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ARAGUACEMA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029547-30.2019.8.27.2706/TO (: 25) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
APELADO                           : FLAVIO HENRIQUE PEREIRA ALVES (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                             : JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAINA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0036763-12.2019.8.27.0000/TO (: 26) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : VICTORIA NERES LIMA 
ADVOGADO                       : CLEVERSON HENRIQUE SOUSA SILVA (OAB TO7257) 
ADVOGADO                       : RENATO MONTEIRO MARTINS (OAB TO7177) 
APELANTE                         : VICTOR BARROS MOURA DA SILVA 
ADVOGADO                       : ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155) 
ADVOGADO                       : BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232) 
ADVOGADO                       : ABEL CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156) 
ADVOGADO                       : BENITO DA SILVA QUERIDO (OAB TO8721) 
APELANTE                         : LETICI DOS SANTOS JESUS 
ADVOGADO                       : CLEVERSON HENRIQUE SOUSA SILVA (OAB TO7257) 
ADVOGADO                       : RENATO MONTEIRO MARTINS (OAB TO7177) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016582-87.2015.8.27.2729/TO (: 27) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : WILLIAN SALES SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES (OAB TO413A) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                             : JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS-TO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009016-83.2020.8.27.2706/TO (: 28) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
APELADO                           : JOSE LEANDRO DA CONÇEIÇÃO DE JESUS (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : LUCAS DANIEL LUCENA MANGUEIRA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0043400-71.2018.8.27.2729/TO ( 29)-SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : D. R. DE S. 
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DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO) 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010540-36.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 30) 
RELATOR                           A: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : RAILDO RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO                       : ANTÔNIO EDSON RODRIGUES GOMES (OAB PA22051) 
IMPETRADO                       : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000859-34.2019.8.27.2714/TO (PAUTA: 31) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : DIVINO ANTÔNIO BELÉM DE LIMA (RÉU) 
ADVOGADO                       : ROBSON MOURA FIGUEIREDO (OAB TO5274) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE COLMÉIA 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010911-97.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 32) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : TIAGO COSTA DE ANDRADE 
ADVOGADO                       : LEONARDO BRUNO REIS SILVA (OAB MA15571) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                             : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  ITAGUATINS 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010683-25.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 33) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : DEUSIMAR FELIPE DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
PACIENTE                          : DEUSIMAR FELIPE DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010892-91.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 34) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : LUCAS MELO FERNANDES 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE  PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000588-16.2019.8.27.2717/TO (PAUTA: 35) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                         : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
APELADO                           : WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             :COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009690-79.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 36) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
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PACIENTE                          : LUIS FERREIRA LIMA 
ADVOGADO                       : JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO (OAB MA5813) 
IMPETRADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010930-06.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 37) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : NATALIA BORGES DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                             :JUÍZO 4 VARA CRIMINAL DE PALMAS   
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0008066-92.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 38) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : HENESIO CORDEIRO DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009831-98.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 39) SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : SEGREDO DE JUSTIÇA 
ADVOGADO                       : CLARINDO FERREIRA DA ROCHA FILHO (OAB TO7518) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011069-55.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 40) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : RAYNARA ARAUJO DA SILVA 
ADVOGADO                       : IRAPUAN PEREIRA MORAIS (OAB TO6390) 
IMPETRADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010896-31.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 41) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : YARLEY CARVALHO COSTA 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010718-82.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 42) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : EDILZO CARVALHO DA SILVA 
ADVOGADO                       : ÁLVARO SANTOS DA SILVA (OAB TO2022) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FILADÉLFIA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010888-54.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 43) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : WISLEY RIBEIRO GOMES 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
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IMPETRADO                       : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011178-69.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 44) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                          : JOSÉ MARIA FERREIRA DE AGUIAR 
ADVOGADO                       : ADILSON VITORINO DA SILVA (OAB PA19241) 
IMPETRADO                       : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAÍ 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002269-42.2020.8.27.2731/TO (: 45) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : LUCIANO DE ABREU PEREIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                             : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE  PARAÍSO/TO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005845-88.2016.8.27.2729/TO (: 46) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOÃO RODRIGUES FILHO 
ADVOGADO                       : VALDEON BATISTA PITALUGA 
ORIGEM                             :COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009343-90.2019.8.27.2729/TO (: 47) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : EUZIMAR FERREIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003707-11.2017.8.27.2731/TO (: 48) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : RONISVAN DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006521-94.2020.8.27.2729/TO (: 49) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS GARCIAS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                             :COMARCA DE PALMAS 
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COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002018-15.2020.8.27.2734/TO (: 50) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : MANOEL NETO ALMEIDA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PEIXE 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0049434-28.2019.8.27.2729/TO (: 51) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : FRANCISCO GLEISON ALVES DE ARAUJO (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
INTERESSADO                  : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003080-43.2018.8.27.2740/TO (: 52)-SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : J. P DE S. 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             :COMARCA DE 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000843-50.2018.8.27.2703/TO (PAUTA: 53) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009512-33.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 54) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
PACIENTE                          : ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA 
ADVOGADO                       : RILDO CAETANO DE ALMEIDA (OAB TO310) 
ADVOGADO                       : ERTON MARCOS TAVARES COELHO (OAB TO6922) 
IMPETRADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                             : JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL  DE  MIRACEMA 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010172-27.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 55)-SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
PACIENTE                          : M. S. R. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : COMARCA DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010174-94.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 56)-SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
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PACIENTE                          : M. F. D. 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       :JUIZ DE DIREITO DA  1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0007063-05.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 57) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
AGRAVANTE                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
AGRAVADO                        : CARLOS EDUARDO LACERDA DA CONCEICAO 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004476-82.2018.8.27.2731/TO (PAUTA: 58) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                         : EMIVALDO TAVEIRA LIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0006851-81.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 59) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
AGRAVANTE                      : JOSÉ ANTONIO DO VALE 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
AGRAVADO                        : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0006977-34.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 60) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
AGRAVANTE                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
AGRAVADO                        : RODRIGO DA COSTA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                             : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010388-85.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 61) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
PACIENTE                          : VINICIUS EUDOCIA RODRIGUES 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001167-10.2018.8.27.2713/TO (: 62) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE                         : PAULO HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR:                 JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000417-28.2015.8.27.2708/TO (: 63) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE                         : MATHEUS DA SILVA SOUSA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ARAPOEMA 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000761-96.2018.8.27.2742/TO (: 64) 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE                         : BRENO ALVES E SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE XAMBIOÁ 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010854-79.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 65) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
RECORRENTE                   : WELLINGTON LOPES DA LUZ 
ADVOGADO                       : JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA (OAB TO2234) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002209-26.2020.8.27.2713/TO (PAUTA: 66) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE                         : MAYCON SOUZA CUNHA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
INTERESSADO                  : WESLEY DA CONCEICAO (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 
ORIGEM                             :COMARCA DE COLINAS 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0007054-43.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 67) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
AGRAVADO                        : KESSE DJONES PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009074-07.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 68) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                          : JOSÉ DIAS BORGES 
ADVOGADO                       : HAYNNER ASEVEDO DA SILVA (OAB TO3977) 
IMPETRADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
IMPETRADO                       : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010826-14.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 69) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                          : FABIO PEREIRA DE SOUSA 
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DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                       : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0039260-57.2019.8.27.2729/TO (: 70) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                         : WANDERSON DE SOUZA FREITAS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                             :COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000489-13.2019.8.27.2728/TO (: 71) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                         : ELIZANDRO MARTINS DIAS (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004573-48.2018.8.27.2710/TO (: 72) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                         : FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (RÉU) 
ADVOGADO                       : REJONRLEY GONÇALVES DA CONCEIÇÃO (OAB TO7558) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                             : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006312-62.2019.8.27.2729/TO (: 73) 
RELATOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                         : MARIZALDO GOMES DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                           : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 
Editais 

EDITAL Nº 1277674 – EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0006561-24.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: EDUARDO MARTINS DA SILVA 
RÉU: ELIENAI SILVA LEMOS 
RÉU: JULIANO LEITE DE QUEIROZ 
CHAVE: 165249534015 
VALOR DA CAUSA: R$ 75.000 
 A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4806 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 14 

 

 
 

FAZ  SABER aos que o presente edital de intimação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para INTIMAR ELIENAI SILVA LEMOS - CPF nº 672.148.602-44 e JULIANO LEITE DE 
QUEIROZ - CPF nº 915.075.703-25), ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para comparecimento, caso 
queiram, à audiência de instrução designada, a ser realizada no dia 18/11/2020, às 16h30min, por videoconferência na 
sala 1VCIVELARAGUAINATJTO@cnj.webex.com., Número da reunião: 173 627 9660, Senha: uMuBmJ6Xp63, Link da 
reunião: https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?MTID=m6c7b5bb574d4a3a2fa361813e25c9ca7; ou entrar pelo sistema de vídeo Dial 
1736279660@cnj.webex.com, também pode discar 173.243.2.68 e inserir seu número de reunião; ou entrar pelo telefone +55-
21-2018-1635 Brazil Toll, Código de acesso: 173 627 9660.  
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 31 de agosto de 2020. Eu, DAYANE 
BATISTA BORGES DE SOUSA, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 
"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
ADALGIZA VIANA DE SANTANA - Juíza de Direito 
 

2ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

 
EDITAL Nº 1236855 
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO – EMBARGOS 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o 
feito da Ação de Execução de -Título Extrajudicial, protocolo nº 0021902-56.2016.8.27.2706 e chave do processo nº 
164922882616, ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITAM-SE a parte executada/requerida EDNEY 
DORNELES (CPF 308.385.681-49) e ELAINE ALVES FARIA DORNELES (CPF 396.856.591-68 ), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no 
montante de R$ 200.657,16 (duzentos mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), acrescido de correção 
monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de 
penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas 
representadas pelo contrato nº 9656629. INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja 
admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 
(um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 103. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça, além de ser afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de agosto 
do ano de dois mil e vinte (25/08/2020). Eu, Jôsiléya Barbosa Sales, Técnica Judiciária, que conferi e digitei.Documento 
eletrônico assinado por LILIAN BESSA OLINTO, Juíza de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 00181978420158272706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JARBAS VILELA DA FONSECA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação da parte executada ao pagamento de 
honorários ou despesas processuais. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime-se a exequente 
da presente sentença. P.R.I.C. Araguaína, 24 de agosto de 2020. SERGIO APARECIDO PAIO Juíz de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 00076386820158272706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELDA DE MORAES NOBRE 
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SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Os honorários de sucumbência foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime-se as partes da presente sentença, ficando o causídico 
da parte executada intimado para juntar aos autos os dados bancários necessários para devolução do valor excedente 
(agência e conta/titular); 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator 
do recurso (CPC, art. 932, III); e 3. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. P.R.I.C. Araguaína, 24 de agosto de 2020. SERGIO APARECIDO PAIO Juíz de Direito. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA INTERDIÇÃO 
O DOUTOR HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, 
na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, nos autos do processo nº 0000005-49.2019.8.27.2711, de Substituição de 
Curatela, onde foi decretada a substituição da curadora Francisca Antônia dos Santos à Sra.  NEUSA SERAFIM DOS SANTOS 
BASTOS, em relação a interdição de LUCIMARIA MARTINS SANTANA, brasileira, solteira, residente em Lavandeira-TO, 
conforme acostada ao evento 39  dos autos supracitados, a seguir transcrita: "Isto posto, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, defiro a substituição da curadora da 
Interditada LUCIMARIA MARTINS SANTANA, e nomeio-lhe, como Curadora a requerente, NEUSA SERAFIM DOS SANTOS 
BASTOS. Lavre-se o competente termo. Oficie-se o Registro Civil, para que promova a averbação da substituição da curadoria. 
Ainda, promova-se a divulgação da substituição da curadoria nos mesmos termos do artigo 755, §3º do Código de Processo 
Civil. Deverá a curadora prestar contas anualmente de sua administração, nos termos do artigo 84, §4º da Lei 13.146/2015, vez 
que o Interditada recebe benefício previdenciário. EXPEÇA-SE ofício ao INSS, para tomada de conhecimento desta sentença. 
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, remetam-se o processo ao arquivo, com baixa na distribuição. 
Sem custas e honorários. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Documento eletrônico assinado 
por HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de todos, o MM Juiz 
acima especificado mandou expedir o presente edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado no Diário da Justiça, 
na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 14 de agosto de 2020. Eu, Zulmira da 
Costa Silva, Técnica Judiciária, digitei. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS-JUIZ DE DIREITO. 
 

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 da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por este Juízo, tramita os autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0000187-68.2015.8.27.2713, em que figuram como 
partes José Carlos Guerra e Maria Divina Brito Lima contra  o Espólio de Ana Olímpia da Conceição, em cujo feito fora pelo 
Merítisimo Juiz determinado fosse expedido o presente com a finalidade de: CITAR a confrontante ELIZABETH BORGES DA 
SILVA, brasileira, solteira, vendedora, portadora do RG nº. 78.096 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº. 592.055.551-34, que é 
proprietária do lote 1, da quadra 70 matricula M.8319, localizado a direita do lote usucapiendo,  com endereço atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento quanto a referida ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias , sob pena de presumirem-se verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial (art. 285 e 319, do CPC), 
relativo ao imóvel a seguir descrito:  "Lote urbano nº. 19, da Quadra 70, com área de 236,50 m², medindo 11,00 metros de frente 
para Avenida "3", 11,00 metros aos fundos dividindo com o lote nº. 02 e 02-A, por 21,50 metros nas laterais, dividindo a direita 
com os lotes nº. 01 e 01-A, e a esquerda com o lote 18, Matricula: M-422, localizado no centro em Colinas do Tocantins – TO. 
(arts. 942 e 232, inciso IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 
foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 18 maio de 2020. Eu, (Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro), Técnica Judiciária, 
digitei. 
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DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 1607/2020 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 31 de agosto de 2020 
Assunto: revisão do Plano de Retorno Gradual para retomada dos serviços presenciais no âmbito desta Comarca de 
Dianópolis/TO, restringidos em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
  
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Mendes Bezerra Jr., Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais etc... 
  
CONSIDERANDO que, ao contrário do que se esperava até o final deste mês de agosto, a realidade vivenciada no cenário 
estadual revele curva ascendente no que se refere à proliferação do novo coronavírus (Covid-19), tendendo a colapsar o sistema 
de saúde; 
CONSIDERANDO ser objeto de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, perante o Juízo Cível desta 
Comarca (autos nº 0003611-36.2020.8.27.2716), o fato de o principal nosocômio da região (Hospital de Referência de Dianópolis 
– HRDIA) ter apresentado problemas na sua escala de plantões, trabalhando apenas com metade do número de médicos 
mínimo exigido, o que reflete na capacidade de lidar, satisfatoriamente, com eventual aumento do número de infectados pelo 
coronavírus que acorram à unidade;     
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 23, de 30/6/2020, publicada no Diário da Justiça nº 4763, 
de 1º/7/2020, e republicada no DJe nº 4765, de 3/7/2020, mormente no seu art. 6º, I, onde determina a elaboração de um plano 
de retorno gradual dos trabalhos presenciais no âmbito de cada Comarca, e do próprio e. TJTO; 
CONSIDERANDO que dito ato normativo estabelece, ainda, no âmbito de todo o Poder Judiciário estadual, medidas e 
procedimentos que assegurem essa retomada dos serviços presenciais da forma mais segura possível, minimizando, quanto 
possível, os riscos de contágio do novo coronavírus; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 30, de 28/8/2020, publicada no Diário da Justiça 
eletrônico/TJTO nº 4804, do mesmo dia, dando autonomia para o Diretor do Foro, caso seja necessário, adotar medidas mais 
restritivas, observadas as peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, podendo inclusive estabelecer o regime de 
teletrabalho integral; 
CONSIDERANDO que, na data do último levantamento, em 31/7/2020 –, transcorrido, portanto, o mês (de agosto) em que se 
esperava ao menos uma estabilização no número de infectados –, o citado Município de Dianópolis, distrito sede desta Comarca 
de mesmo nome (e onde está estabelecido o Fórum), teve, mais uma vez, um aumento expressivo do número de casos de 
coronavírus, passando de 195 (cento e noventa e cinco) para 307 (trezentos e sete), sem contar outros 28 (vinte e oito) suspeitos 
de terem contraído o vírus, a par de 7 (sete) mortes, o que representa um acréscimo de 133,3333%, além dos outros óbitos 
ocorridos (três, no distrito de Conceição do Tocantins; dois, na circunvizinha cidade de Almas; e um, no também vizinho 
Município de Ponte Alta do Bom Jesus), dentro desse curto período, como se pode ver do sítio oficial da Secretaria de Estado da 
Saúde do Tocantins (Fonte: Integra Saúde Tocantins -
http://integra.saude.to.gov.br/covid19/InformacoesEpidemiologicas), em cotejo com os demais dados que acompanham a 
minuta desta Portaria juntada ao SEI respectivo; 
CONSIDERANDO que, a despeito dos esforços da Prefeitura local, por meio do Decreto nº 178/2020, o número de infectados e 
falecimentos não estagnou, ao contrário, se elevou neste mês de agosto, permanecendo as cidades de Dianópolis e Conceição 
do Tocantins no patamar de alerta máximo, segundo o sítio eletrônico do “Integra Saúde Tocantins” (cor vermelha para o número 
de contágios e mortes em Dianópolis e, também, vermelha para o número de falecidos pelo(a) COVID-19 na cidade circunvizinha 
de Conceição do TO, sem falar na relação de mortos/infectados que, neste último caso, é de ainda alarmantes 11,7647%, muito 
acima de qualquer média já divulgada); 
CONSIDERANDO, portanto, que o cenário atual de aumento de casos do novo coronavírus –, não só na cidade de Dianópolis 
(cuja média de óbitos em relação aos infectados, de 2,2801%, supera em muito a estadual, de 0,1338% – dados do Governo 
Federal, de 28/8/20020), mas de todos os distritos que integram a Comarca (Rio da Conceição, Taipas e Novo Jardim), além de 
Municípios circunvizinhos como Conceição do Tocantins, Almas, Porto Alegre do Tocantins e Ponte Alta do Bom Jesus –, deixa 
claro que o avanço na interiorização da doença ainda prossegue com assustadora intensidade neste momento, demandando do 
Judiciário local medidas necessárias à garantia da segurança dos seus agentes e profissionais do Direito (usuários internos e 
externos) que militam diuturnamente no Fórum, bem como dos jurisdicionados em geral, com vistas a que não haja a indesejada 
e deletéria proliferação do(a) COVID-19; 
CONSIDERANDO, finalmente, que o Diretor do Foro está autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros 
de casos confirmados na localidade, conforme dados oficiais, desde que comunique as providências adotadas à Corregedoria-
Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal, nos termos do art. 2º, parágrafo único da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 30, 
de 28/8/2020 e do  § 2º do art. 6º da aludida Portaria Conjunta 23/2020, facultada a revisão do plano de retorno gradual, na forma 
do art. 7º do mesmo ato normativo, tendo-se contatado, além do meritíssimo Juiz da Vara Criminal (Dr. Baldur), os ilustres 
representantes da OAB - Seccional de Dianópolis (Dr. Hamurab), Ministério Público (Dr. Luiz Francisco e Dra. Luma) e 
Defensoria Pública (Drª Jade, Diretora do Núcleo Regional, e Drª Sebastiana), os quais participaram dos debates para a tomada 
de decisão, por meio de videoconferência realizada na data de hoje, em cumprimento ao que adrede determinado junto ao SEI nº 
20.0.000015708-3, estando todos de acordo com a alteração que segue, razão por que; 
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RESOLVE: 
Art. 1º Retomar o atendimento dos serviços presenciais, gradualmente, na Comarca de Dianópolis, da seguinte forma: 
§ 1º A partir do dia 28 de setembro de 2020, retornam 25% dos servidores, divididos por setor, sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
b - Vara Cível - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
c - JECC - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
d - CEJUSC - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
e - Central de Mandados e Distribuição - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
f - Oficiais de Justiça - quantitativo de dois (02), considerando o aumento da demanda forense; 
g - Diretoria do Foro - quantitativo de um (01) servidor, diariamente. 
§ 2º A partir do dia 13 de outubro de 2020, retornam 50% dos servidores, divididos por setor, sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
b - Vara Cível - quantitativo de quatro (04) servidores, diariamente; 
c - JECC - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
d - CEJUSC - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
e - Central de Mandados e Distribuição - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
f - Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02), considerando o aumento da demanda forense; 
g - Diretoria do Foro - quantitativo de um (01), servidor diariamente. 
§ 3º A partir do dia 27 de outubro de 2020, retornam 75% dos servidores, divididos por setor, sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de três (03) servidores diariamente; 
b - Vara Cível - quantitativo de seis (06) servidores diariamente; 
c - JECC - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
d - CEJUSC - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
e - Central de Mandados e distribuição - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
f - Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02) considerando o aumento da demanda forense; 
g - Diretoria do Foro - quantitativo de um (01) servidor diariamente. 
§ 4º A partir do dia 10 de novembro de 2020, fica estipulado o retorno presencial de 100% do quantitativo forense, ressalvados 
os casos em que já autorizado o teletrabalho como assessores e assemelhados.  
§ 5º O atendimento externo pelas Assessorias, Gabinetes e Diretoria deverá preferencialmente ser realizado conforme o disposto 
no art. 16 da Portaria Conjunta 23/2020. 
Art. 2º As audiências deverão continuar sendo realizadas, preferencialmente, na forma de videoconferência, conforme disposto 
na Portaria Conjunta nº 23/2020, pelo menos até a data de retorno total, prevista no § 4º do artigo precedente, respeitado, 
excepcionalmente, o horário de funcionamento do Poder Judiciário (de 12 às 18 horas) previsto no art. 4º da Portaria Conjunta 
(TJTO/CGJUS) nº 30, de 28/8/2020.    
Parágrafo único. A partir do dia 28/09/2020, todas as audiências, a critério de cada Juízo desta Comarca de Dianópolis, 
poderão ser realizadas na forma presencial, respeitado, contudo, o horário de funcionamento referido no caput, que só poderá 
ser excepcionado em casos de extrema urgência, como previsto na legislação processual e a critério do magistrado que presidirá 
o ato. 
Art. 3º Até o início do retorno gradual dos serviços presenciais, em 28/9/2020, exclusive, fica determinada a continuação das 
atividades como está, conforme informação prestada à CGJUS, por meio do SEI nº 20.0.000004121-2 (evento 3080892). 
Art. 4º Fica estabelecida a prestação de serviço dos terceirizados, mantida em sua totalidade, considerando que já se encontram 
com redução de 50%, conforme determinado pela DSG do Tribunal de Justiça; 
Parágrafo único. Para o cumprimento do que determina o ANEXO I da Portaria "PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-
19 NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO", ficará a cargo da recepcionista e da secretária do Juízo, em regime de revezamento, 
e devidamente equipadas e treinadas para efetuar os procedimentos de medição de temperatura e cadastro dos servidores e 
usuários que adentrarem o Fórum; 
Art. 5º Fica proibido o acesso ao prédio pela porta dos fundos, de modo que todos os servidores e magistrados devem adentrar 
pela porta principal, a fim de que possam ser submetidos à triagem de prevenção que se encontra instalada no hall de entrada do 
Fórum. 
Parágrafo único. DEVERÁ o(a) responsável pela abertura do Fórum, depois de desligado o alarme do prédio, realizar a abertura 
da porta principal e, em seguida, proceder ao fechamento da porta dos fundos, mantendo-a trancada até o fim do expediente 
forense. 
Art. 6º Publique-se no Dje, entrando esta Portaria em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 7º Comunique-se à d. Presidência/TJTO. 
Art. 8º Comunique-se à d. CGJUS/TO. 
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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Juizado especial cível e criminal 
Sentenças 

AUTOS Nº: 0002277-64.2020.8.27.2716 
Requerente: INOVE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 
Adv(a): Não constituído 
Requerido(a): GILSON FERREIRA 
Adv(a): Não constituído 
SENTENÇA: (evento 23): “(...) Sendo assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, tendo como fundamento o art. 200 do NCPC. 
Determinando seu arquivamento, após as formalidades legais. P.R.I. Dianópolis/TO, 25/08/2020. Baldur Rocha Giovannini, Juiz 
de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
(Arts.  886 e 887 e seus §§ do CPC) 
CIVEL/EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000045-03.2011.8.27.2718 
AUTOR:  FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA 
REU:  ANTONIO DIAS DA LUZ 
EDITAL Nº 688-20 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 
O Dr. Jordan Jardim - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, pelo presente, se faz saber a todos 
quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de Filadélfia-TO, que será(ão) levados a 
LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATA E HORARIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 18 de setembro de 2020, a partir das 16h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). 
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO: 5000045-03.2011.8.27.2718 
EXEQUENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE –FUNASA 
EXECUTADO: ANTONIO DIAS DA LUZBEM: Uma parte de terras situada na Fazenda Boa Esperança com área de 65, 21 há 
(sessenta e cinco hectares, vinte e um ares), município de Babaçulândia-TO, o qual possui cercas de arame farpado com 
estacas de madeira comum nas divisas (em péssimo estado de conservação), com aproximadamente 03 (três) alqueires de 
pastagem, com terreno arenoso e uma parte acidentado, não possui curral. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Babaçulândia, sob a matrícula nº 1.356. 
VALOR DO ALQUEIRE: R$ 8.000,00 (oito mil reais) por alqueire. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: situada na Fazenda Boa Esperança, Município de Babaçulândia–TO. 
FIEL DEPOSITÁRIO: Depositária Pública Rosimeire Leite Cruz. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 551.312,64 (quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e doze reais e sessenta e 
quatro centavos).* Valor sujeito a alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL - DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. 
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remição e/ou 
acordo: A comissão será de 2%do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº.13.105, 
de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser 
acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por 
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arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será veda da a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara em que o processo está 
distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá 
a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.bra partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de vendado(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa)dias. 
ADVERTÊNCIAS 
I -Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II -Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do 
art.130 do CTN).IV -Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente 
promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O 
arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 
(dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de 
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, 
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado 
artigo. VI -Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII – Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,§1º,art.901) e, ainda, após o decurso de todos 
os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis -ITBI.IX-A carta de arrematação 
conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de 
arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X -Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI -
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII – Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art.889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII -Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
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atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05(cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto.Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem(v.g.cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, 
nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 
6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data 
da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO).OBS: Ficarão ainda por 
conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do 
valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública-mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos 
termos do Anexo Único da Lei1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) 
Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza 
o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante 
e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. AV-2-M-1.356 – AVERBAÇÃO: Procede-se averbação de Execução de 
acordo com o Ofício nº 0094/2015 -GAB/PU/TO/AGU Palmas/TO datado em, 13 de fevereiro de 2015, devidamente assinado 
pelo Advogado da União, Carlos Vitor de Oliveira Pires. Certifico que consta nos registros da Secretária da Primeira Vara de 
Palmas-TO, os autos do Processo de n° 3267.64.2010.4.01.4300 -Execução de Título Extrajudicial, movida por União Federal 
em desfavor de ANTÓNIO DIAS DA LUZ, a cuja causa foi dado o valor de R$ 8.228,80 (oito mil e duzentos e vinte e oito reais e 
oitenta centavos). 
INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s)o(a)(s): EXECUTADO: ANTONIO DIAS DA LUZ através de seu Procurador, os 
respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; CREDORES, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 
PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª ESCRIVANIA CIVEL DE FILADÉLFIA AV. PREFEITO WILSON MARTINS 
DE CASTRO –QD 57, Nº 35 – CENTRO CEP: 77795-000 TEL: (63) 3478-1100 FILADÉLFIA–TO.do Código de Processo 
Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos 
expropriatórios contidas no §1º do art.903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art.903 § 2º do 
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE: FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE –FUNASA através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s):TIAGO MAURELLI 
JUBRAN DE LIMA AGU2139617. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Filadélfia, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31.08.2020) JORDAN JARDIM 
- Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
(Arts.  886 e 887 e seus §§ do CPC) 
CARTA PRECATORIA CIVEL Nº 0001336-79.2018.8.27.2718 
DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS - TO 
DEPRECADO: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CÍVEL DE FILADÉLFIA-TO 
EDITAL Nº 688-20 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 
O Dr. Jordan Jardim - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, pelo presente, se faz saber a todos 
quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de Filadélfia-TO, que será(ão) levados a 
LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
 
DATA E HORARIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h30min,pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação).  LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0001336-
79.2018.8.27.2718: EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL; EXECUTADO: ANTONIO DIAS DA LUZ. 
BEM: Uma parte de terras situada na Fazenda Boa Esperança com área de 65,21 há (sessenta e cinco hectares, vinte e um 
ares), município de Babaçulândia-TO, o qual possui cercas de arame farpado com estacas de madeira comum nas divisas (em 
péssimo estado de conservação), com aproximadamente 03 (três) alqueires de pastagem, com terreno arenoso e uma parte 
acidentado, não possui curral. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Babaçulândia sob a matrícula nº 1.356. 
VALOR DO ALQUEIRE: R$ 8.000,00(oito mil reais) por alqueire. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: situada na Fazenda Boa Esperança, Município de Babaçulândia –TO. FIEL DEPOSITÁRIO:  
Depositária Pública - Rosimeire Leite Cruz. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 10.906,40 (dez mil novecentos e seis reais e quarenta centavos)* Valor sujeito a 
alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes  moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. 
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remição e/ou 
acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. A publicação do Edital é de 
responsabilidade do leiloeiro e a despesa de publicação é de responsabilidade do exequente. O leiloeiro juntará o arquivo de 
publicação no processo bem como a despesa paga e o exequente deverá efetuar o pagamento e juntar o comprovante de 
pagamento no processo. 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC ( Lei nº.13. 
105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras:1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação 
por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser 
acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo da Vara em que o processo está 
distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá 
a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.bra partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
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VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
ADVERTÊNCIAS 
I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do 
art.130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao 
exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que 
possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se 
provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a 
carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código 
de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º do artigo 903 do Código de Processo 
Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do § 5º do mencionado 
artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII – Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das Demais despesas da execução (CPC,§1º, art.901) e, ainda, após o decurso de todos 
os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis -ITBI.IX - A carta de arrematação 
conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individua cão e aos seus registros,a cópia do auto de 
arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI -
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII- Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem,e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art.889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII -Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem,estará sujeito a penalidade prevista no art.358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05(cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, 
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nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo arrematante –e custas processuais (Item 
6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data 
da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por 
conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do 
valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos 
termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) 
Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza 
o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante 
e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. AV-2-M-1.356 –AVERBAÇÃO: Procede-se averbação de Execução de 
acordo com o Ofício nº 0094/2015 -GAB/PU/TO/AGU Palmas/TO datado em, 13 de fevereiro de 2015, devidamente assinado 
pelo Advogado da União, Carlos Vitor de Oliveira Pires. Certifico que consta nos registros da Secretária da Primeira Vara de 
Palmas-TO, os autos do Processo de n° 3267.64.2010.4.01.4300 -Execução de Título Extrajudicial, movida por União Federal 
em desfavor  de  ANTÓNIO DIAS DA LUZ, a cuja causa foi dado o valor de R$ 8.228,80 (oito mil e duzentos e vinte e oito reais e 
oitenta centavos). 
INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a) (s)o (a)(s): EXECUTADO: ANTONIO DIAS DA LUZ através de seu Procurador,os 
respectivos sócios,seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; CREDORES, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no §1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903 §2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publica do e afixado na forma da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO 
FEDERAL através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): DENILSON ALVES PEREIRA JFTO 20145. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado e afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 
trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31.08.2020) JORDAN JARDIM - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
(Arts.  886 e 887 e seus §§ do CPC) 
CIVEL/EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000758-41.2012.8.27.2718 
AUTOR:  UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
REU:  CELINA ROSA ESTORQUE, LINDAURA RODRIGUES LOPES DA SILVA e SUPERMERCADO BATUTAO LTDA 
EDITAL Nº 688-20 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 
O Dr. Jordan Jardim - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, pelo presente, se faz saber a todos 
quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de Filadélfia-TO, que será(ão) levados a 
LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATA E HORARIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). 
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO:5000758-41.2012.8.27.2718 
EXEQUENTE: UNIÃO–FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADOS: CELINA ROSA ESTORQUE, LINDAURA RODRIGUES LOPES DA SILVA E SUPERMERCADO BATUTAO 
LTDA. 
BEM: 01caminhão, C. aberta–Ford/F4000 4x4, fabricação/modelo 2009/2010, placa MWY 2841, renavam 192307614, Chassi 
9BFLF4997ABO72426,cor prata, combustível diesel. Estado de conservação numa escala de 1 a 10: Carroceria (6) está 
conservada mas apresenta algumas tábuas trincadas;pintura externa do veículo (6) apresenta riscos;motor: (5) está parado 
desde novembro 2018–vai precisar ser revisado;pneus: (5) estão sem rodar a mais de um ano – comprometidos;ar condicionado 
(4) precisa ser revisado. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: TO-050, s/n,Cep: 77064-596, Palmas–TO. 
FIEL DEPOSITÁRIO: Leiloeiro Marco Antonio Ferreira de Menezes. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 2.611.232,73 (dois milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e trinta e dois reais e 
setenta e três centavos)* Valor sujeito a alteração. 
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LEILOEIRO OFICIAL – DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 8% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE, se 
o bem for veículo e o mesmo houver sido removido para o galpão do leiloeiro. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 
2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remição e/ou acordo: A comissão será de 2%do valor da 
avaliação e será paga pelo EXECUTADO. 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista.Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Leinº.13.105, 
de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras:1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser 
acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara em que o processo está 
distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá 
a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.bra partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24(vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de vendado(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
ADVERTÊNCIAS 
I -Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do 
art.130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao 
exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que 
possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se 
provar, nos 10 (dez)dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a 
carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código 
de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º do artigo 903 do Código de Processo 
Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado 
artigo. VI -Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII –Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII -Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,§1º,art.901) e, ainda, após o decurso de todos 
os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis -ITBI.IX-A carta de arrematação 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4806 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 25 

 

 
 

conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de 
arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI -
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que,antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII – Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05(cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, 
nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 
6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data 
da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por contado arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por 
contado ARREMATANTE as seguintes DESPESAS,não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do 
valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública-mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos 
termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) 
Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza 
o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante 
e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. Débitos constantes no Detran. 
INTIMAÇÃO 
Fica(m) desde logo intimado(a)(s)o (a)(s): EXECUTADO: CELINA ROSA ESTORQUE, LINDAURA RODRIGUES LOPES DA 
SILVA E SUPERMERCADO BATUTAO LTDA, através de seu Procurador Dr. ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874, 
os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; CREDORES, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903 § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
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ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e a fixado na forma da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO – 
FAZENDA NACIONAL através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): ROBERTO MENDES DE 
OLIVEIRA CASTRO PFNTO 1487163. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31.08.2020) 
JORDAN JARDIM - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
(Arts.  886 e 887 e seus §§ do CPC) 
Carta Precatória Cível (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO FÍSICO) Nº 0001727-97.2019.8.27.2718  
AUTOR:  JUÍZO SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GURUPI-TO  
REU:  DJARIOAIRESDALUZ  
EDITAL Nº 688-20 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 
O Dr. Jordan Jardim - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, pelo presente, se faz saber a todos 
quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de Filadélfia-TO, que será(ão) levados a 
LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATA E HORARIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h30min,pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). 
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO:0001727-97.2019.8.27.2718 
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS –IBAMA 
EXECUTADOS: DJARIO AIRES DA LUZ 
BEM: 01 (uma) moto Honda CG 150 TITAN ES ano 2008/2008 placa MWJ -5342 com 101239 Km rodados, combustível 
gasolina, cor preta, segundo o Oficial de Justiça o bem está em bom estado de conservação com alguns arranhões. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Tocantins, nº 21, Centro –Filadélfia –TO. 
FIEL DEPOSITÁRIO: Djario Aires da Luz. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 13.065,22 (treze mil e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos);* Valor sujeito a 
alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL – DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE, se o 
bem for veículo e o mesmo houver sido removido para o galpão do leiloeiro. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% 
do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remição e/ou acordo: A comissão será de 2%do valor da avaliação 
e será paga pelo EXECUTADO. 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Leinº.13.105, 
de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras:1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser 
acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara em que o processo está 
distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá 
a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado.  
Nocasodeatrasodequalquerdasprestações,incidirámultade10%(dezporcento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
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execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação 
(CPC, art. 895, §§ 4º e5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.bra partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa)dias. 
ADVERTÊNCIAS 
I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do 
art.130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao 
exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que 
possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se 
provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a 
carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código 
de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º do artigo 903 do Código de Processo 
Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do § 5º do mencionado 
artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII –Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação dobem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,§1º,art.901) e,ainda,após o decurso de todos 
os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX-A carta de arrematação 
conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de 
arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05(cinco) dias,desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
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quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
ÔNUS/GRAVAMES  Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, 
nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 
6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data 
da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por 
contado ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do 
valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública-mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos 
termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) 
Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza 
o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante 
e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. • Débitos constantes no Detran no valor de R$ 293,00 (duzentos e 
noventa e três reais) e veículo com IPVA atrasados. 
INTIMAÇÃO 
Fica(m) desde logo intimado(a) (s)o (a)(s): EXECUTADO: DJARIO AIRES DA LUZ, através de seu Procurador, os respectivos 
sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 
real de uso; CREDORES, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no §1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903 §2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todo se no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e a fixado na forma da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE: 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): MARCELO SPINDOLA MADEIRA CAMPOS. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (01.09.2020) JORDAN JARDIM - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
(Arts.  886 e 887 e seus §§ do CPC) 
Execução Fiscal Nº 5000746-27.2012.8.27.2718 
AUTOR:   UNIÃO - FAZENDA NACIONAL   
REU:  S.R E SILVA - ME e SALMERON ROCHA E SILVA 
EDITAL Nº 688-20 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 
O Dr. Jordan Jardim - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, pelo presente, se faz saber a todos 
quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de Filadélfia-TO, que será(ão) levados a 
LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATA E HORARIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 18 de setembro de 2020, a partir das 16h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 18de setembro de 2020, a partir das 16h30min,pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). 
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO: 5000746-27.2012.8.27.2718, 
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL. 
EXECUTADOS: S.R E SILVA – ME E SALMERON ROCHA E SILVA. 
BEM: Um lote nº 005, quadra 30, gleba 37, área de 354,11 m² desmembrado da Fazenda Melão, localizado no povoado 
Bielândia, distrito de Filadélfia, Registrado sob matrícula n 3.086, fls. 132, do livro 2-N de Registro Geral do Cartório de Imóveis 
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de Filadélfia –TO. BENFEITORIAS: Com construção de um prédio sobrado, sendo uma lanchonete no térreo com 
aproximadamente 150 m² (com salão, cozinha, 06 banheiros, na laje, rebocada, pintada, cerâmica e na parte de cima uma 
residência contendo uma sala, uma cozinha, três quartos, dois banheiros, uma área construída com tijolos de seis furos, telhas 
plan, madeira cerrada, rebocada e pintada, piso cerâmico. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: situada na Fazenda Boa Esperança, Município de Babaçulândia –TO. 
FIEL DEPOSITÁRIO:Depositária Pública Rosimeire Leite Cruz. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 78.370,11(setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e onze centavos)* 
Valor sujeito a alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL – DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. 
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remição e/ou 
acordo: A comissão será de 2%do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado de verá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº.13.105, 
de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser 
acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por 
hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita 
do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara em que o processo está 
distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá 
a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA 
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.bra partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de vendado(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa)dias. 
ADVERTÊNCIAS. 
I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do 
art.130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao 
exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que 
possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se 
provar, nos 10 (dez)dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a 
carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º do artigo 903 do Código 
de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º do artigo 903 do Código de Processo 
Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do § 5º do mencionado 
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artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII –Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art .901) e, ainda, após o decurso de 
todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis -ITBI.IX-A carta de 
arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto 
de arrematação e aprova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI -
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII – Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem,e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, incisoI, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
ÔNUS/GRAVAMES  Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.cotas condominiais).O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, 
nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 
6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data 
da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por contado arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por 
conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do 
valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública-mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos 
termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) 
Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza 
o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante 
e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. 
Av0002/Mat:0003086 Protocolo n° 0013799 Data: 17/11/2017. Filadélfia/TO, 17/11/2017. PENHORA e AVALIAÇÃO. Conforme 
MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO de 18 de março de 2015, expedido pela Técnica Judiciária, Maria lolene Bezerra de 
Oliveira, assinando por ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fabiano Ribeiro, extraído do Processo n° 5000746-
27.2012.827.2718, do Cartorio do 1° Cível. Especie: Ação de Execução Fiscal, Requerente: Fazenda Publica Nacional - UNlÃO, 
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Requerido: Salmeron Rocha e Silva e S.R e Silva-ME, averba-se a PENHORA E AVALIAÇÃO do imóvel constante da presente 
matricula. 
INTIMAÇÃO 
Fica(m) desde logo intimado(a)(s)o(a)(s): EXECUTADO:S.R E SILVA –ME E SALMERON ROCHA E SILVA,através de seu 
Procurador,os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso;CREDORES,pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura 
não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo 
Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto 
no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos expropriatórios contidas no §1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 
arrematação (art. 903 §2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publica do e afixado na forma da Lei. Bem como a(s) 
EXEQUENTE: UNIÃO–FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): 
HUMBERTO AIRES LOUREIRO PFNTO 1793828. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade 
e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, ao(s) primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (01.09.2020) 
JORDAN JARDIM - Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

E D I T A L   D E    C I T A Ç Ã O 0000401-78.2014.827.2718 (Com prazo de 30 (trinta) dias). 
O Dr. Jordan jardim Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc...FAZ SABER aos que 
o presente Edital de Citação com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, CITA-SE, 
Wanderley Reis Carvalho Sousa, brasileiro, com destino ignorado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para o termos de 
Procedimento Comum nº 0000401-78.2014.827.2718, tendo como parte a requerida Jassonio Ribeiro de Sousa, e para, 
querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol 
de testemunhas e documentos, advertindo-a, ainda sobre o que dispõe o art. 159 do ECA: “se o requerido não tiver possibilidade 
de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado 
dativo”. Tudo conforme decisão seguinte: “...Trata-se de Procedimento Comum proposta por JASSONIO RIBEIRO DE SOUSA, 
em face de JOANA CELESTINA DA SILVA, JÂNIO DIAS SOUSA e LEOMAR DIAS SOUSA, partes devidamente 
qualificadas.Designo o dia 15/09/2014, às 10:00 horas pararealização de audiência de conciliação e coleta de material genético 
para arealização de audiência de exame de D.N.A., ficando os requeridos advertidos deque as suas ausências implicarão na 
presunção de serem os irmãos do requerente.Intimem-se as partes para comparecerem à audiência deconciliação, importando a 
ausência da parte requerente em arquivamento do pedido e dos requeridos em confissão e revelia.Citem-se os requeridos, para, 
querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias, contados a partir da audiência de conciliação, advertindose que, não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular, conforme dispõem os 
artigos 285 e 319 ambos do declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.Processe-se em segredo de justiça, por força 
do dispositivo contido no art. 155, II do Código de Processo Civil. Filadélfia/TO, 01 de agosto de 2014. Cumpra-se. As) Dr. 
Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito”. DESPACHO 02- Considerando a petição do evento 80, defiro o pedido de citação por edital do 
Sr. Wanderley Reis Carvalho Sousa, observando-se as regras do art. 257 do Código de Processo Civil, com subsequente 
associação da Defensoria Pública para contraditório constitucional para a hipótese de revelia. DR. Jordan Jardim. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e 
afixado no placar do Fórum. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias 
  do mês de agosto de dois mil e vinte (31/08/2020) Eu, Danilo Burjack Silva, Servidor de Secretaria, o digitei e conferi. Ass.) 
Jordan Jardim – Juiz de Direito. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª 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 tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0004521-
82.2019.827.2721, ajuizada por MARIA NEUZA GRACIA SILVA em desfavor ALDERICO MARTINS CHAVES, brasileiro, viúvo, 
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RG n. 1.382.197 SSP/TO, CPF n. 507.941.401-49, filho de Dioclides Martins Chaves e de Aurora Inácia da Costa, residente e 
domiciliado Avenida 11 de Abril, 2996, Setor Sul, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente procedente e decretada a interdição 
do requerido, portador de sequela de acidente vascular com demência, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos 
da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe nomeada CURADOR a sua 
filha a Sra. MARIA NEUZA GRACIA SILVA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 
51, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no 
artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar a interdição de ALDERICO MARTINS CHAVES, declarando-
o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e 
negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditando a sua filha MARIA NEUZA 
GRACIA SILVA, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 
natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 
aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando as 
restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Intime-
se o curador para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições supra, todas 
referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial. Após, no prazo de 10 
dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para administrar, ou não havendo, 
manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interdita (art. 
29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e 
os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em 
face da requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua 
situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 02 de 
junho de 2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 18/08/2020. 
Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. 

CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

 
Atos ordinatórios 

 
Fica a parte requerida intimada dos atos processuais abaixo descrito. 
Ação de Negatória de Paternidade c/c Retificação de Registro Nascimento n. 00030655820188272713 
Requerido: G.P.B. rep/sua mãe ELIENE PEREIRA DE AGUIAR - CPF n. 027.339.761-33 
SENTENÇA: "(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no 
artigo 485, inciso III do CPC. Custas na forma da lei pelo autor, entretanto, em face do requerente ser beneficiário da justiça 
gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco 
anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e 
seguintes do NCPC). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí, 
28.02.2020. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito." 
 

GURUPI 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1594/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 31 de agosto de 2020 
Estabelece diretrizes acerca do funcionamento da Comarca de Gurupi e dá outras providências. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO que no Município de Gurupi até o dia 31/08/2020, foram confirmados 2.652 (dois mil seiscentos e cinquenta e 
dois) casos positivos e 36 (trinta e seis) óbitos, sendo que na última semana foram constatados aproximadamente quinhentos 
novos casos positivos. Segundo o Boletim Epidemiológico do dia 01/08/2020 a distribuição dos casos confirmados acumulados 
da COVID-19,  na cidade de Gurupi era de 1.016 ( um mil e dezesseis) e os casos de óbitos confirmados de 9 (nove) casos. 
Portanto, é notório que no mês de agosto a curva de contaminação se mostra ascendente. 
CONSIDERANDO a necessidade em manter a segurança para que não haja proliferação do COVID-19 na Comarca de Gurupi; 
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de agosto de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
diretrizes acerca do funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que dez servidores da Comarca de Gurupi foram contaminados pelo coronavírus.  
RESOLVE: 
Art. 1º - Manter, no âmbito do Fórum de Gurupi, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de servidores em sistema de 
rodizio, nas atividades presenciais em suas unidades até o dia 13 de setembro de 2020, observadas as peculiaridades de cada 
unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).  
Art. 2º - Os servidores desta Comarca que testarem positivo deverão informar via sistema Egesp e via Sistema SEI, anexando 
o resultado do exame para que seja encaminhado a Presidência do Tribunal de Justiça em cumprimento do artigo 3º da Portaria 
Conjunta Nº 30/2020. 
Art. 3º - A partir do dia 1º de setembro de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério 
Público, advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, 
desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 
18 horas, obedecidos os protocolos de segurança sanitária.  
Art. 4º - Fica mantido o horário de funcionamento do Poder Judiciário de 12 às 18 horas. 
Art. 5º - Os servidores que se enquadram no grupo de risco, já definidos por Portarias expedidas pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, e ainda que tiverem pareceres analisados pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Tocantins, permanecerão em 
regime de teletrabalho.  
Art. 6º -  As audiências e sessões de julgamento do Tribunal do Júri  serão realizadas por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e 
Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 2020.  
Art. 7º -  Ficam suspensos até 13 de setembro de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, 
semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou transação 
penal. 
Art. 8º - Casos omissos serão dirimidos por este Juízo ou Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, segundo a competência do assunto.  
Art. 9º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001106-82.2019.8.27.2724 
Requerido: PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA 
Vítima: NAIANA SANTOS DE JESUS 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 17/01/1988, natural de Curionópolis/PA, portador do CPF sob nº 033.167.031-36, filho de Maria 
Mirian da Conceição Silva, com endereço na Rua Brasil, próximo ao Comercial Avenida Brasil, Bairro Bela Vista, São Miguel do 
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, da r. DECISÃO proferida nos autos em epígrafe (ev. 10),  que concedeu 
medida protetiva de urgência a NAIANA SANTOS DE JESUS, impondo-lhe as seguintes medidas: a) proibi-lo de se aproximar 
da requerente e do atual companheiro dela, ao que fixo o limite mínimo de 100 (cem) metros; b) proibi-lo de se comunicar com a 
requerente e com o atual companheiro dela, por qualquer meio. Fica o requerido, ciente de que o descumprimento de qualquer 
das medidas acima poderá ensejar na decretação de sua prisão preventiva, e que poderão ser substituídas a qualquer tempo por 
outras de maior eficácia (art. 313, III, do CPP e art. 19, §2°, e 20 da Lei Maria da Penha). E, para que chegue ao conhecimento 
do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos 31 (trinsta e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, 
Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0001078-24.2017.8.27.2712 
Acusado: JOCEAN DA SILVA FERREIRA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal 
em desfavor do denunciado JOCEAN DA SILVA FERREIRA , brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 22/09/1986, natural de 
Sitio Novo do Tocantins/TO, filho de Valda Maria Pereira da Silva e Raimundo Ferreira, residindo na época dos fatos no 
endereço: Rua A (Travessa Avelino), nº 1689, Vila Avelino município de Sitio Novo do Tocantins/TO,  como incurso nas sanções 
do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, e art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento), tudo na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO e INTIMADO o acusado em 
epígrafe, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo 
que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, 
oportunidade em que poderá arguir 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. E, 
para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este 
Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.  DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima, Juíza de Direito nesta Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR/CITAR o acusado DARLEI RIBEIRO DA SILVA, nascido aos 
17/04/1983, filho de Creusa Ribeiro da Silva  e João Ribeiro da Silva, natural de Axixá do Tocantins-TO, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, no prazo de 15 (quinze) dias,  para tomar conhecimento da teor da respeitável decisão lançada no evento 
10 dos autos nº 00011902220198272712 que concedeu medida protetiva de urgência a IZAMARA CRISTINA SILVA BRITO, e 
caso queira, se manifeste nos autos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0001122-36.2019.8.27.2724 
Acusado: FRANCISCO CARVALHO DE MELO 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc.  FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em 
desfavor do denunciado FRANCISCO CARVALHO DE MELO, brasileiro, nascido aos 26/01/1987, filho de Raimundo Pereira de 
Melo e leda Carvalho de Melo, residente na Vila Barreto, Itaguatins/TO,  como incurso nas sanções do artigo 147 do Codigo 
Penal, com as implicâncias da Lei n° 11.340/2006. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epígrafe, para apresentar defesa escrita, no 
prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir 
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. E, para que chegue ao conhecimento do 
acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva 
Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima, Juíza de Direito nesta Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR/CITAR o requerido RONE NONATO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
lavrador, data de nascimento 30/08/1985, filho de Francisco Pereira dos Santos e de Raimunda Nonato dos Santos, residente na 
Rua São Raimundo, n° 13, Bairro São Raimundo, município de Axixá do Tocantins/TO,  atualmente em lugar incerto e não 
sabido, no prazo de 15 (quinze) dias,  para tomar conhecimento da teor da respeitável sentença lançada no evento 22 dos 
autos nº 0000344-05.2019.8.27.2712 que julgou procedente medida protetiva de urgência já deferida em Decisão do evento n. 7 
a ANGRA  GOMES DA SILVA, e caso queira, se manifeste nos autos. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que 
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no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum 
local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Maria Celia Milhomem Marinho  Silva, 
Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em 
desfavor do denunciado EDSON SOUZA OLIVEIRA, conhecido como “ED”, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/12/1977, CPF nº 
033.491.213-06, filho de Domingos Costa de Oliveira e Marlene Pereira de Souza Oliveira, residente e domiciliado na Avenida 
Darcy Marinho, s/nº, Centro, Itaguatins/TO,  como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3688/4, com as 
implicações da Lei nº 11.340/2006.  E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica CITADO e INTIMADO o acusado em epígrafe, para apresentar defesa escrita, no prazo 
de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita 
defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir 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. E, para que chegue ao conhecimento do acusado 
e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do 
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Maria Celia Milhomem Marinho  Silva, 
Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0001750-59.2018.8.27.2724 
Acusado: JOSE DE SOUSA LIMA NETO 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal 
em desfavor do denunciado JOSÉ DE SOUSA LIMA NETO, brasileiro, lavrador, natural de Tocantinópolis/TO, nascido aos 
03/05/1962, filho de Omar de Sousa Lima e Maria de Lourdes Rodrigues Lima, residente na Fazenda Laje, Povoado Café 
Quente, Maurilândia do Tocantins/TO,  como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 12 da Lei nº 
10.286/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou 
o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epígrafe, para apresentar defesa escrita, no 
prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir 
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. E, para que chegue ao conhecimento do 
acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, 
Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal 
em desfavor do denunciado ANTONIO CARVALHO DE MELO, vulgo “LOUCURA”, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de 
Axixá do Tocantins/TO, nascido em 18/09/1984, filho de Azarias Gomes de Melo e de Iracy Carvalho de Melo, residente na Rua 
Principal, S/N°, Povoado Jurvelândia, perto do campo de futebol, Sitio Novo do Tocantins/TO,  como incurso nas sanções do 
artigo artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.  E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO e INTIMADO o acusado em epígrafe, para apresentar defesa 
escrita, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá 
arguir 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. E, para que chegue ao 
conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado 
no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Maria Celia 
Milhomem Marinho  Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima, Juíza de Direito nesta Comarca de Itaguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR/CITAR o acusado MANOEL RODRIGUES DE SÁ, nascido aos 
01/05/1975, filho de Cecilia Maria Rodrigues de Sá e Vitório Ribeiro de Sá, atualmente em lugar incerto e não sabido, no prazo 
de 15 (quinze) dias,  para tomar conhecimento da  teor da respeitável decisão lançada no evento 7 dos autos nº 0001225-
16.2018.8.27.2712 que concedeu medida protetiva de urgência a MARIA ELENA PEREIRA DOS SANTOS, e caso queira, se 
manifeste nos autos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0001173-20.2018.8.27.2712 
Acusado: MAURICIO DA SILVA FREITAS 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal 
em desfavor do denunciado MAURÍCIO DA SILVA FREITAS, brasileiro, união estável,mecânico, natural de Imperatriz/MA, 
nascido aos 08/05/1995, CPF nº 022.389.681-05, RG nº 13513982SSP/MT, filho de Maria José da Silva Freitas e Euclides Bispo 
de Freitas, residente e domiciliado na Avenida Siqueira Campos, nº 347, Centro, CEP: 77940-000, Sítio Novo do Tocantins/TO, 
 como incurso nas sanções do artigo art. 171 e art. 304 na forma do art. 69, c/c art. 29, do Código Penal e art. 171 e art. 304 
todos na forma do art. 69, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epígrafe, para apresentar defesa escrita, no prazo de 
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, 
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir 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. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no 
futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local 
e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, 
aos 31 (trinsta e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o 
digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0000143-81.2017.8.27.2712 
Acusado: JULIANO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc.  FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação 
penal em desfavor do denuncia do JULIANO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, união estável, nascido em 11/11/1994, 
natural de Imperatriz/MA, RG nº 0333142320070, SSP/MA, CPF nº 060.352.813-97, filho de Antonia de Araújo Pereira, residente 
na Rua Cândido Mendes, nº 365, Bairro Santa Rita, Imperatriz/MA, como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 
10.826/03, e nos arts. 147 e 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epígrafe, para apresentar 
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá 
arguir 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. E, para que chegue ao 
conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será 
afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, 
Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima, Juíza de Direito nesta Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR/CITAR o requerido RONE NONATO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
lavrador, data de nascimento 30/08/1985, filho de Francisco Pereira dos Santos e de Raimunda Nonato dos Santos, residente na 
Rua São Raimundo, n° 13, Bairro São Raimundo, município de Axixá do Tocantins/TO,  atualmente em lugar incerto e não 
sabido, no prazo de 15 (quinze) dias,  para tomar conhecimento do teor da respeitável sentença lançada no evento 22 dos 
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autos nº 0000344-05.2019.8.27.2712 que julgou procedente medida protetiva de urgência já deferida em Decisão do evento n. 7 
a ANGRA  GOMES DA SILVA, e caso queira, se manifeste nos autos. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que 
no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum 
local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Maria Celia Milhomem Marinho  Silva, 
Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE  15 DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima, Juíza de Direito nesta Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado FLEDSON BATISTA DE OLIVEIRA, RG. 466 176 
SSP/TO, filho de Teodoro Alves de Oliveira e de Zilmar Batista de Oliveira, nascido aos 24/12/80, natural de Imperatriz-MA, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável sentença lançada no evento 24 
dos autos nº 5000009-50.2005.8.27.2724.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE  15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos nº 0002174-33.2020.8.27.2724 
Acusado: MARCIO FERREIRA DA SILVA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc.  FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em 
desfavor do denunciado MARCIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/05/1979, carregador, podendo ser 
encontrado através da vítima no Povoado de Bela Vista, São Miguel do Tocantins/TO,  atualmente em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO, o requerido em epígrafe, do inteiro teor 
da respeitável Sentença, lançada no evento 21, dos autos supra mencionados, que revogou  a medida protetiva de urgência 
anteriormente decretada em Decisão do evento 7, extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, e caso 
queira, se manifeste nos autos. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, 
mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça 
deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 31 (vinte e um) dias do mês 
de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autos nº 0000001-75.2016.8.27.2724 
Requerido: ANTONIO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA 
Vítima: ANA CÉLIA LOPES DE OLIVEIRA  
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA a vítima ANA CÉLIA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, 
do lar, união estável, natural de Itaguatins-TO, filha de Raimundo Soares e Irenilde Lopes de Oliveira, nascida aos 12/07/1978, 
CPF Nº 617.096.713-78, residente e domiciliada na Rua Porto Franco, S/N, em frente a um Condomínio sem nome, Cafeteira, 
Imperatriz - MA, atualmente em local incerto e não sabido, para que tome ciência, da r. SENTENÇA proferida nos autos em 
epígrafe (ev. 85), cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
punitiva manifestada na denúncia e, por conseguinte ABSOLVO o réu ANTONIO FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA , já 
qualificado neste processo, das sanções do art. 213, caput (segunda figura), art. 213, caput (primeira figura) c/c art. 14, II, todos 
do Código Penal , nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Lado outro, CONDENO o réu nas sanções 
do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...].” E, para que chegue ao 
conhecimento da vítima e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado 
no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 31 (trinsta e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da 
Silva Aguiar, Diretora de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001438-49.2019.8.27.2724 
Requerido: NELIO DOS SANTOS DA SILVA 
Requerente/Vítima: ANDRÉIA MIRANDA CARNEIRO 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc.  FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA a vítima ANDRÉIA MIRANDA CARNEIRO, 
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brasileira, solteira, natural de Cidelândia/MA, nascida em 24/09/1981, filha de Alindo Mota Pinheiro e Juscelina Miranda Pinheiro, 
portadora do CPF sob nº 000.748.631-69, com endereço na Rua Henrique Dias, Bairro Centro, São Miguel do Tocantins/TO; e o 
requerido NELIO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Francisca Carolina dos Santos e Antônio Matias Gomes da 
Silva, com endereço na Rua Ribas Alves, nº 722, Bairro JK, Sítio Novo do Tocantins/TO, ambos atualmente em local incerto e 
não sabido, a fim de tamarem conhecimento da r. SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe (ev. 20), cujo dispositivo 
segue transcrito: “DIANTE DO EXPOSTO, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 
termos art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil c/c 13 da Lei 11.340/06. Por consequência revogo as medidas protetivas 
concedidas no evento 6. Dê ciência ao Representante do Ministério Público. Trânsito em julgado, arquivem-se, dando baixa com 
as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Itaguatins, TO, 09/07/2020. WANESSA LORENA MARTINS DE 
SOUSA MOTTA Juíza de Direito." E, para que chegue ao conhecimento das partes e que no futuro ninguém alegue ignorância, 
mandou a MM. Juíza expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça 
deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 31 (trinta e um) dias do mês 
de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0007412-23.2017.8.27.2729/TO 
Ação: INVENTÁRIO 
Requerente: VALDECI RODRIGUES DE SÁ 
Advogado: AAHRÃO DE DEUS MORAES 
FINALIDADE: De ordem O Excelentíssimo Doutor VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM. Juiz de Direito da 
Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos 
quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos 
da AÇÃO DE INVENTÁRIO, registrada sob  Nº 0007412-23.2017.8.27.2729/TO, interposta por VALDECI RODRIGUES DE SÁ 
em razão dos bens ficados pelo falecimento de OCÍLIO CACIANO DE SÁ, e que pelo presente fica(m) citado(s) o(s) 
herdeiros(s) MARIA SILVA SÁ,residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido; OVERSINO SILVA SÁ,residente no 
povoado da Mansinha, zona rural do Município de Lizarda, Estado do Tocantins; SELMA SILVA SÁ, residente no município de 
Goiânia-GO, com endereço preciso incerto; e PEDERO HENRIQUE RODRIGUES (MENOR DE IDADE), filho de José Rodrigues 
de Sá, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido , para os termos do presente inventário e para se manifestarem, no 
prazo de 20 (vinte) dias, conforme o disposto nos artigos 626 e 627 do Novo Código de Processo Civil, nos termos do despacho 
proferido nos autos, adiante transcrito: DESPACHO: ".......................". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM. Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 05/05/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0006691-08.2016.8.27.2729/TO 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: LYVIA ESTER SILVA ARAÚJO PRADO E ELIETE SILVA ARAUJO 
Advogado: NAPOCIANI PEREIRA POVOA(DPE) 
Requerido: JOSAFA MORENO PRADO  
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE) 
FINALIDADE: ... “De ordem da O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Execução de Alimentos , registrada sob n.º 0006691-
08.2016.8.27.2729/TO, interposta por LYVIA ESTER SILVA ARAÚJO PRADO e ELIETE SILVA ARAUJO em desfavor de 
JOSAFA MORENO PRADO, que fica CITADO E INTIMADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação 
judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 
de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados 
em igual patamar (10%), com a consequente expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). 
CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para apresentar Impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequência legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, 
digitou.” 
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Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0036289-02.2019.8.27.2729/TO 
Ação: INTERDIÇÃO  
Requerente: VARLEI DE FATIMA DREYER 
Advogado: DR MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO  E DRA LOUSIANI DREYER 
Requerido: SMAILE SANIEL DREYER 
Advogado: DRA. TATIANA BOREL LUCINDO (DPE) 
FINALIDADE:  ... “De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito 
da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os 
autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 13/12/2019 , declarou em definitivo a 
interdição civil de SMAILE SANIEL DREYER ,  em razão de possuir sequela neurológica do tipo tetraparesia espática, tendo sido 
nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, VARLEI DE FATIMA DREYER, brasileira, casada, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 1.302.414 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 556.091.800-82, residente e domiciliada na - Quadra 
407 Sul, Alameda 02, QI 10, Lote 25, Palmas - TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, CAIO 
ALMEIDA DE CARVALHO, digitei.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0026089-04.2017.8.27.2729/TO 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente: REGIS BATISTA DE PAULA 
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE) 
Requerido: PEDRO HENRIQUE BATISTA MELO VIEIRA 
Advogado: FILOMENA AIRES GOMES NETA (DPE) 
FINALIDADE: ... “De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito 
da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os 
autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 09/08/2018 , declarou em definitivo a 
interdição civil de PEDRO HENRIQUE BATISTA MELO VIEIRA ,  em razão de possuir lesão encefálica anóxica, tendo sido 
nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, REGIS BATISTA DE PAULA, brasileiro, casado, portador do RG nº 
302.318 SEJ/SP, inscrito no CPF sob o nº 784.750.901-68, residente e domiciliado no - Loteamento Santa Fé, Chácara Verde 
Vida, sn - Taquarussu do Porto - Palmas - TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir 
o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, CAIO ALMEIDA DE 
CARVALHO, digitei..” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0003059-03.2018.8.27.2729/TO 
Ação: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 
Requerente: JOSELIR OLIVEIRA PAREIRA 
Advogado: DRA MÔNICA OLIVEIRA DE LACERDA ABREU 
Requerido: JOAO LUIZ PEREIRA  
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE) 
FINALIDADE: ... “De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito 
da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os 
autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 25/10/2018, declarou em definitivo a 
interdição civil de JOAO LUIZ PEREIRA ,  em razão de possuir doença de Alzheimer,cegueira bilateral, hipertensão e 
braquicardia sinusal (CID10: I10, H40.9 G30.9, R00.1, H54.0 Z74.0), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos 
da vida civil, JOSELIR OLIVEIRA PAREIRA, brasileira, portadora do RG N° 0000603987 SSP-TO, CPF nº 143.753.621-20, 
residente e domiciliada na 606 sul Alameda Dejanira QI 03 lote 18, Plano Diretor Sul, Palmas/TO. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0009299-08.2018.8.27.2729/TO 
Ação: INTERDIÇÃO 
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Requerente: JEANNY CHRISTINY AIRES ALVES 
Advogado: DRA CEJANE MARCIA AIRES ALVES DE ANDRADE 
Requerido: EDILSON AIRES ALVES   
Advogado: NAPOCIANI PEREIRA POVOA (DPE)  
FINALIDADE: ... “De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito 
da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os 
autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 25/09/2019 , declarou em definitivo a 
interdição civil de EDILSON AIRES ALVES ,  em razão de possuir Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 
Álcool (F10.2-CID 10.2), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, JEANNY CHRISTINY AIRES 
ALVES - CPF: 813.795.521-68 , brasileira, residente e domiciliada na Rua P 03, Quadra 22, Lote 26, s/n -Setor Sul,CEP.: 77.064-
590, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins.. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, CAIO 
ALMEIDA DE CARVALHO, digitei..” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0035267-06.2019.8.27.2729/TO 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Requerente: SILNY RODRIGUES DA SILVA E EDUARDA GABRIELLY DA SILVA GUIMARÃES 
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE)   
Requerido: CLEOMAR DOS SANTOS GUIMARÃES  
FINALIDADE: ... “De ordem da O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 
Alimentos , registrada sob n.º 0035267-06.2019.8.27.2729/TO, interposta por SILNY RODRIGUES DA SILVA e EDUARDA 
GABRIELLY DA SILVA GUIMARÃES em desfavor de CLEOMAR DOS SANTOS GUIMARÃES, que fica CITADO e INTIMADO 
por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o pagamento 
voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição 
de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem 
o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar Impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 25/03/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 5004442-09.2010.8.27.2729/TO 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: ANGRA PAULA ARAÚJO REIS 
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE) 
Requerido: CARLITO PEREIRA DOS REIS 
Advogado: FILOMENA AIRES GOMES NETA (DPE)  
FINALIDADE: ... “De ordem da O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Execução de Alimentos , registrada sob n.º 5004442-
09.2010.8.27.2729/TO, interposta por ANGRA PAULA ARAÚJO REIS em desfavor de CARLITO PEREIRA DOS REIS, que fica 
CITADO E INTIMADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, 
efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a 
consequente expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o 
prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar 
Impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (NCPC, 
art. 525, caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o 
presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado 
uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020,CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0027850-07.2016.8.27.2729/TO 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: TAILAINE ROCHA DOS SANTOS E ANA BEATRIZ ROCHA AMORIM 
Advogado: FILOMENA AIRES GOMES NETA (DPE) 
Requerido: WAGNER MACIEL AMORIM 
FINALIDADE: ... “De ordem da O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença , registrada sob n.º Nº 0027850-
07.2016.8.27.2729/TO, interposta por TAILAINE ROCHA DOS SANTOS e ANA BEATRIZ ROCHA AMORIM em desfavor de 
WAGNER MACIEL AMORIM, que fica CITADO e INTIMADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação 
judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 
de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados 
em igual patamar (10%), com a consequente expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). 
CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para apresentar Impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequência legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, 
digitou.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0018447-14.2016.8.27.2729/TO 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: MURILO DA COSTA MACHADO (DPE) 
Requerido: ROBERTINHO ALVES BEZERRA 
Advogado: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS  E AVELARDO PEREIRA DE BARROS  
FINALIDADE: ... “De ordem da O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por 
este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença , registrada sob n.º 0018447-
14.2016.8.27.2729/TO, interposta por DEFENSORIA PÚBLICA em desfavor de ROBERTINHO ALVES BEZERRA, que fica 
CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o 
pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente 
expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima 
indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar Impugnação, 
independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (NCPC, art. 525, 
caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente 
Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via 
no placar do Fórum local. Palmas/TO, 04/05/2020, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou.” 
 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0044566-12.2016.8.27.2729/TO 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVA 
Advogado: FILOMENA AIRES GOMES NETA (DPE)  
Requerido: AREOLINO R. DA SILVA 
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE)   
FINALIDADE: ... “De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito 
da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os 
autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 10/12/2019  , declarou em definitivo a 
interdição civil de AREOLINO R. DA SILVA ,  em razão de possuir limitação visual, auditiva e locomotora, característicos das 
seqüelas do AVC, como riscos de queda e de fraturas, necessitando de acompanhamento para alimentação, higiene corporal e 
de suas vestimentas e ambiente, não possuindo pleno gozo das faculdades mentais, tendo sido nomeado(a) como curador(a) 
para todos os atos da vida civil, MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no Quadra 
21, Lote 14, Casa 12, sn - AURENY II - 77270000 - Palmas, TO . E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da 
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Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 04/05/2020. 
Eu, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei.” 
 

4ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0047698-09.2018.8.27.2729 - Consignação em Pagamento 
REQUERENTE: FERNANDA MARTINS DA SILVEIRA RODRIGUES PEIXOTO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 009.837.421-46 
REQUERIDO: BEIRIGO MOTO PEÇAS LTDA-ME - CNPJ: 19.425.244/0001-44 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 53, bem como do evento 58. "Pelo 
exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da requerente e declaro extinto o processo com resolução do mérito na forma do 
Art. 487, I, do Código de Processo Civil para declarar a quitação do débito em face do requerido frente ao valor já consignado em 
Juízo. Condeno o requerido o pagamento das custas processuais e o pagamento de honorários de sucumbência, os quais ficam 
arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do Art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Intimem-
se. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0037516-61.2018.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: KATIANE ALVES FALCÃO - CPF: 904.770.301-49 
REQUERIDO: ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. - POUPE 
 COMPRE - CNPJ: 17.825.392/0001-20 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 28. "Com efeito, a parte requerida deve ser 
condenada em danos morais, diante do nexo de causalidade e do ato ilícito do requerido, que entendo que devem ser fixados no 
quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo o princípio da razoabilidade de proporcionalidade. Ante os argumentos 
expostos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte requerida ANTUÉRPIA PROMOTORA E 
ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A-POUPE COMPRE, à restituição dos valores pagos pela 
requerente KATIANE ALVES FALCAO, no valor de R$ 2.527,11 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e onze centavos), com 
incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC desde a data do desembolso e danos morais no 
valor de R$ 5.000,00 (oito mil reais) com fulcro no art. 186 c/c 927 CC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 
juros de mora de 1% a.m., contados da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte requerida e honorários que fixo em 10% sobre o valor da 
condenação, atendido o grau de zelo do profissional, na forma do art. 85, § 2º, III, CPC. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz 
de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5000342-11.2010.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: TIAGO DOS SANTOS - CPF: 913.505.570-72 
REQUERIDO: CLEIDE MARIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 326.584.861-20 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 67. "Foi determinada intimação pessoal 
para que a parte autora manifestasse interesse no prosseguimento do feito em 05 dias, contudo conforme certidão inserta no 
evento n. 59 indica que a intimação restou frustrada, tendo em vista que o autor não informou endereço completo nos autos. 
Intimada a defensoria pública, esta manifestou que o autor e seu procurador tomaram destino ignorado e deixaram de atualizar 
seu cadastro na DPE, pugnando pela extinção e arquivamento do feito (evento 65). É o relatório. Decido. Em tempo, 
compulsando os autos e as provas apresentadas, verifica-se que a autora faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita 
(CPC, art. 98), pelo que os defiro, ressalvada impugnação julgada procedente. O parágrafo único do art. 274 do Código de 
Processo Civil dispõe que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao 
juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 
Assim reputo válida a intimação do autor. Considerando, portanto, que o requerente deixou de promover diligência que lhe 
competia, por período superior a 30 (trinta) dias, julgo por sentença, extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 
esteio no art. 485, III do Código de Processo Civil, tendo sido cumprido o mandamento inserto no § 1º do art. 485 do mesmo 
Código, em sua combinação com o parágrafo único do art. 274 acima referido. CONDENO a parte autora ao pagamento das 
custas e despesas processuais (se houver). Oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades legais e de praxe. Pedro 
Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0039386-10.2019.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: GERALDO VAZ DA SILVA FILHO - CPF: 877.811.581-72 
REQUERIDO: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.071.661-57                 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 25. "Portanto, inobstante o requerido não 
tenha efetuado a transferência da titularidade da propriedade, nos termos do §1º do artigo 123 da legislação citada, tal atitude era 
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de sua responsabilidade, não podendo a requerente arcar com o prejuízo. É cristalino o direito da requerente para que o 
requerido transfira a propriedade do carro para seu nome, sendo certo o provimento jurisdicional neste aspecto para declarar a 
existência do direito da requerente. Ex positis, à luz do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 123 do Código de 
Trânsito Brasileiro julgo PROCEDENTE o pedido constante na inicial para declarar a validade do contrato de compra e venda 
celebrado entre as partes, onde o autor adquire a propriedade do bem imóvel. Diante do fato de que o requerido é revel e 
buscando a satisfação do direito do autor determino que seja oficiado ao DETRAN/TO para que proceda à transferência da 
propriedade da motocicleta CG TITAN 150 EX, cor Branca, 2015/2015, placa QKE-3365, RENAVAN 01058184021 para o nome 
do requerente GERALDO VAZ DA SILVA FILHO. Condeno o requerido ao pagamento das custas e taxa judiciária, bem como em 
10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão incidir sobre o valor da causa, com fundamento no 
artigo 85, CPC. Após o trânsito em julgado, dar baixa definitiva no sistema. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5002270-02.2007.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: CREUZA MEDRADO ARAÚJO - CPF: 094.438.601-63 
REQUERIDO: CENTRO MÉDICO DE RIM E HIPERTENSÃO S/S LTDA - INSTITUTO DE NEFROLOGIA - 
CNPJ: 01.004.795/0001-79  e HOSPITAL LUCIO RABELO LTDA - CNPJ: 00.424.572/0001-06             
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 64. "Considerando o saldo remanescente na 
conta judicial vinculada aos autos (3314040015322216), defiro a expedição de Alvará em favor da parte autora, caso haja 
manifestação de interesse nos autos. Encerrada a jurisdição deste juízo em relação à lide, dê-se baixa nos autos, com as 
devidas cautelas. Intimem-se. Cumpra-se. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5005586-47.2012.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 
REQUERIDO: AGROAMBIENTAL CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.141.602/0001-31  e  RAUL CHARLYS 
OLIVEIRA GUIMARÃES - CPF: 643.772.451-04 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 91. "Trata-se de Ação de Execução de 
Título Extrajudicial ajuizada por BANCO ITAÚ S.A. em face de AGROAMBIENTAL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA E RAUL 
CHARLYS OLIVEIRA GUIMARÃES. A parte exequente aportou regular pedido de desistência do feito (evento 88). É o relato do 
necessário. Fundamento e Decido. Na execução tem o credor, em razão do princípio da disponibilidade, a faculdade de desistir 
de toda a execução sem a anuência do executado (CPC, art. 775, caput), ressalvada a hipótese do parágrafo único, II, do artigo 
em comento, que não incide na hipótese. Assim, tendo em vista a manifestação da parte exequente informando não mais possuir 
interesse no prosseguimento dos autos, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 
775, caput, do novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais (se 
houver). Com o trânsito em julgado, REMETA-SE à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das custas finais e/ou 
taxa judiciária (caso existente). Após, dar baixa no sistema. Cumpra-se. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0001061-29.2020.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 17.832.268/0001-92 
REQUERIDO: ROSYRENE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 15.673.584/0001-33                   
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 19. "Trata-se de Ação de Execução de 
Título Extrajudicial por KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA em face de ROSYRENE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO EIRELI. As partes compuseram acordo, conforme evento 17, e requereram a homologação da avença por 
sentença. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido não encontra óbice na legislação vigente, pelo contrário, tem respaldo 
na alínea “b”, inciso III, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Com efeito, a conciliação entre as partes figura no rol das 
Normas Fundamentais do Novo Código de Processo Civil, importa em dever do Estado, traduzindo-se no princípio da 
autocomposição expressamente previsto no § 3º do art. 3º do Novo Código de Processo Civil, devendo ser estimulada no curso 
do processo. O acordo extrajudicial constitui transação com o propósito de melhor solucionar o litígio, por isso, a teor dos 
preceitos legais, impõe-se a homologação da avença e extinção do processo com exame de mérito. O acordo foi firmado pelas 
partes e/ou seus respectivos representantes, constituídos com poderes especiais para transigir e firmar compromissos/acordos. 
Não há defeito ou irregularidade capaz de obstar a confirmação judicial da vontade das partes. ANTE O EXPOSTO, com fulcro 
no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo apresentado, para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo. Caso as partes não tenham disposto 
sobre as despesas, estas serão divididas igualmente, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC. Ressalto que em caso do acordo ter 
sido entabulado antes da prolação de sentença, FICA(M) a(s) parte(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas e despesas 
processuais remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). Com o trânsito em julgado ou ante a expressa renúncia recursal, REMETA-SE à 
Contadoria para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente). Sentença transitada em julgado imediatamente, 
se as partes assim o pediram. Promovidos os atos acima, dar baixa no sistema. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de 
Direito." 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0048037-31.2019.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.170.703/0001-44 
REQUERIDO: GILVANO CEZAR DA SILVA RAMOS - COMERCIAL RAMOS - CNPJ: 26.106.945/0001-86                   
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 31. "Trata-se de Ação de Execução de 
Título Extrajudicial por PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA em face de GILVANO CEZAR DA SILVA RAMOS. As partes 
compuseram acordo, conforme evento 29, e requereram a homologação da avença por sentença. É o relatório. Fundamento e 
decido. O pedido não encontra óbice na legislação vigente, pelo contrário, tem respaldo na alínea “b”, inciso III, do artigo 487 do 
Código de Processo Civil. Com efeito, a conciliação entre as partes figura no rol das Normas Fundamentais do Novo Código de 
Processo Civil, importa em dever do Estado, traduzindo-se no princípio da autocomposição expressamente previsto no § 3º do 
art. 3º do Novo Código de Processo Civil, devendo ser estimulada no curso do processo. O acordo extrajudicial constitui 
transação com o propósito de melhor solucionar o litígio, por isso, a teor dos preceitos legais, impõe-se a homologação da 
avença e extinção do processo com exame de mérito. O acordo foi firmado pelas partes e/ou seus respectivos representantes, 
constituídos com poderes especiais para transigir e firmar compromissos/acordos. Não há defeito ou irregularidade capaz de 
obstar a confirmação judicial da vontade das partes. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 
de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo apresentado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; de 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios nos termos do acordo. Caso as partes não tenham disposto sobre as despesas, estas serão divididas igualmente, 
nos termos do art. 90, § 2o, do CPC. Ressalto que em caso do acordo ter sido entabulado antes da prolação de sentença, 
FICA(M) a(s) parte(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). 
Com o trânsito em julgado ou ante a expressa renúncia recursal, REMETA-SE à Contadoria para apuração das custas finais e/ou 
taxa judiciária (caso existente). Sentença transitada em julgado imediatamente, se as partes assim o pediram. Promovidos os 
atos acima, dar baixa no sistema. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0031477-48.2018.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A - CNPJ: 03.634.220/0001-65 
REQUERIDO: EVANDRO SOARES DE SANTANA - CPF: 821.148.621-00                  
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 41. "É o relatório. Decido. Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação.  Inexiste prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada.  
Após a execução da liminar da ação de busca e apreensão, no prazo estabelecido, deverá o devedor quitar a integralidade da 
dívida, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo purgada a mora, consolida-se a propriedade do 
bem móvel objeto de alienação fiduciária para o credor. In casu, não houve purgação da mora, sendo que o requerido, embora 
citado, sequer compareceu ao processo (evento 33). Assim, não me resta outra alternativa senão julgar procedente o pedido do 
autor, consolidando em suas mãos a posse e propriedade plena sobre a coisa litigiosa.  Pelo exposto, JULGO INTEIRAMENTE 
PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial da Ação de Busca e Apreensão, extinguindo o processo com resolução de 
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para consolidar, em caráter definitivo, a propriedade plena e posse do bem em mãos do 
autor da Ação de Busca e Apreensão. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes 
arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando em conta as diretrizes do art. 85, § 8º, CPC. Transitada em julgado, dar 
baixa no sistema. Pedro Nelson de Miranda Coutinho." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5016073-42.2013.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: JS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 13.686.074/0001.75 
REQUERIDO: RAIMUNDO GEANDERSON DOS SANTOS MADALENA - CPF: 949.369.351-15                   
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 103, bem como do bloqueio realizado no 
evento 105. "Tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do Código de Processo Civil), defiro 
por ora a expedição de ordem eletrônica ao Banco Central para penhora de ativos financeiros titularizados pela parte executada 
(art. 854, CPC) até o montante em execução, cujo extrato segue anexo. Procurei por bens via sistema RENAJUD, mas a 
pesquisa mostrou-se infrutífera, conforme extrato em anexo. Inclui a indisponibilidade de bens do executado na Central Nacional 
de Indisponibilidade de Bens, conforme extrato em anexo. Ressalte-se que o sistema demora aproximadamente 30 (trinta) dias 
para informar os bens efetivamente indisponibilizados. À Escrivania, para inclusão do nome do executado nos órgãos de 
proteção ao crédito por meio de SERASAJUD. Após a juntada da resposta da pesquisa feita no sistema BACENJUD, intime-se a 
exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Zacarias Leonardo, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5005789-43.2011.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA - CNPJ: 04.193.768/0001-80 
REQUERIDO: RENATO RODRIGUES BELA - CPF: 935.617.331-15                   
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 74. "RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO 
DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO 
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ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. 
EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM 
REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. 1. Aplica-se a 
teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da 
pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção 
imediata. 2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo 
autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da 
demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias. 3. A 
jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por 
abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por 
não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. 4. Com 
o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o 
direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas 
excepcionalmente será modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de 
concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento 
quanto a esse fim. 6. No caso dos autos, a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as 
declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como 
demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção. 7. Recurso 
especial a que se nega provimento. (REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
15/12/2015, DJe 01/02/2016) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 
Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais (se houver). Transitado em 
julgado, dar baixa no sistema. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0016849-25.2016.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 393.515.132-20 
REQUERIDO: DIRCEU SILVÉRIO DE CARVALHO JÚNIOR - CPF: 318.891.308-77 e BRUNA MARQUES DE CARVALHO - 
CPF: 029.645.301-30 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 95 bem como do bloqueio realizado via 
Bacenjud no evento 96, para no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da penhora online efetivada, postulando o 
que entender por direito. "Diante do silencio da parte executada, expeça-se Carta de Adjudicação do imóvel objeto da lide. No 
mais, tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do Código de Processo Civil), DEFIRO 
a expedição de ordem eletrônica ao Banco Central para penhora de ativos financeiros titularizados pela parte executada (art. 
854, CPC) até o montante em execução, cujo extrato segue anexo. Aguarde-se o prazo de tres dias para juntada da resposta da 
ordem e após, caso o resultado seja positivo, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo legal. Neste caso, os 
executados deverão ser intimados via Diário da Justiça. Caso negativo, deverá o exequente postular o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiz de Direito." 
 

Editais 
EDITAL Nº 1241613 
PRAZO: 20 (VINTE) dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001378-30.2006.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: HIGILAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 
RÉU: IRES GOMES PORTO 
RÉU: AZARIAS PORTO DE ABREU 
RÉU: LEONARDO GOMES PORTO 
O Doutor Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Meritíssimo Juiz de Direito em substituição automática da 4ª Vara Cível, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA a pessoa abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de AZARIAS PORTO DE ABREU, CPF: 09055100110, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento do 
débito, sob pena de incorrer na multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, prevista no artigo 515 c/c 523, ambos do 
Novo Código de Processo Civil, bem como honorários de advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízo de penhora e 
avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: "Com base no artigo 515, combinado com o artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora 
através de seu procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, sob pena de incorrer em multa 
de 10% (dez por cento) sobre o montante devido e, também de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Não sendo 
pago o valor, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o 
regular prosseguimento do feito.". 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4806 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 46 

 

 
 

SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e 
consulte através da "consulta pública", informando o número do processo 5001378-30.2006.8.27.2729 e a chave: 
344010872616. Eu, Wandersson Amorim Nobre, Servidor Cedido, o digitei. 
 

Editais de citação 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0028331-62.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: CLAUDIANE CIRINO DA SILVA 
RÉU: WANDERSON CLAYTON DIAS MARTINS 
EDITAL Nº 888570 
FINALIDADE: CITAR a requerida WANDERSON CLAYTON DIAS MARTINS em endereço incerto e não sabido, para nos termos 
da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 60 (sessenta) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: EM OBSERVÂNCIA as especificidades que estamos vivenciando no momento atual e diante da Lei Federal 
13.979, de 13 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19); EM OBSERVÂNCIA, ainda, ao art. 4º da Portaria nº 704/2020- PRESIDÊNCIA/DF 
PALMAS, de 27 de abril de 2020, no qual diz que “fica suspenso o atendimento presencial das partes, advogados e interessados, 
todavia este deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis”; EM OBSERVÂNCIA, ademais, a Portaria 
Conjunta nº 10, de 24 de abril de 2020 do TJ-TO, na qual prorroga a suspensão do teletrabalho; CONSIDERANDO, a 
impossibilidade de realização de audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, e diante das incertezas do momento 
atual e do acúmulo de audiências a serem realizadas quando a situação retornar a normalidade, o que acumularia a Central de 
Conciliações - CEJUSC; NÃO VISLUMBRO POSSIBILIDADE quanto à audiência inaugural de conciliação constante no art. 334 
do CPC. Diante disso e em atendimento ao postulado no evento 26, tendo em vista esgotadas todas as vias de localização da 
parte requerida, DETERMINO sua citação via edital, asseverando-se que lhe será nomeado curador especial em caso de revelia, 
conforme dispõe o artigo 257, inciso IV, do CPC. O edital terá prazo dilatório de 60 (sessenta) dias (artigo 257, inciso III, do CPC) 
e sua publicação deverá ser confiada ao requerente. 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
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, 04 de agosto de 2020. Eu, 
Cássia do Bonfim Conceição Gomes, Diretora de Secretaria em Substituição Automática, que conferi e subscrevo. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: (20) VINTE DIAS 
A SER PUBLICADO COMO DILIGÊNCIA DO JUÍZO 
O Doutor Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Meritíssimo Juiz de Direito em substituição automática da 4ª Vara Cível, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA a pessoa abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0039351-21.2017.8.27.2729 Chave: 962231123517 
AÇÃO: Monitória 
VALOR D DÍVIDA: R$ 4.572,87 (quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) 
REQUERENTE: EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO: MAURICIO IVONEI DA ROSA 
REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA (DPE) 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, CNPJ: 21.831.918/0001-52, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, acerca da sentença proferida no evento 40 dos autos. SENTENÇA: "[...] Face ao exposto julgo 
procedente a ação monitória declarando constituído título judicial sobre a dívida oriunda da Nota Fiscal n. 50389 constante do 
evento 01. Em consequência condeno o requerido ao pagamento da dívida no valor de R$ 4.572,87 (quatro mil, quinhentos e 
setenta e dois e oitenta e sete centavos) que deverá ser corrigida a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de 
mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Em consequência nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil 
julgo extinto o processo com resolução do mérito condenando, o requerido nas seguintes verbas: a) Taxa Judiciária, custas e 
despesas processuais antecipadas pelo requerente que deverão ser corrigidas pelo INPC a partir do pagamento e acrescidas de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a efetiva quitação; b) Honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º do 
Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. c) Eventuais custas e 
despesas remanescentes. Denegado o pedido de assistência judiciária formulado pelo Curador Especial. P.R.I. Zacarias 
Leonardo.Juiz de Direito (assinado eletronicamente)". 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido com o prazo de 20 (vinte) dias, para que chegue ao 
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conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no placard do Fórum desta 
Comarca, bem como será publicado na forma da lei no Diário da Justiça. Para mais informações acerca do processo acesse o 
link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo e chave do 
processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. Eu, Wandersson Amorim Nobre, Servidor de Secretaria, que 
digitei e conferi. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 1590/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 30 de agosto de 2020 
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 
 FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 CONSIDERANDO a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, 
no âmbito do CNJ, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerada a 
classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a Orientação n.º 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
necessidade das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá outras orientações; 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação 
reduzem significativamente o potencial do contágio; 
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n.º 023/2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a qual prevê as 
normativas para o retorno gradual às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO as Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ, que estabelecem no âmbito do Poder Judiciário, regime de 
plantão extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus - COVID-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. 
CONSIDERANDO o avanço da pandemia de coronavírus pelo Brasil, em especial o Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n.º 30, de 28 de agosto de 2020 TJTO/CGJUS que instituiu o regime de 
Teletrabalho integral compulsório no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, anexos e Corregedoria Geral da 
Justiça, até o dia 13 de setembro de 2020; 
CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
CONSIDERANDO que os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins informam crescimento 
exponencial nos casos de contaminação por COVID – 19 na cidade de Palmas – TO, dados estes que podem ser 
acessados através do Instagram e são, ainda, divulgados diuturnamente nos meios de imprensa; 
CONSIDERANDO que após a retomada parcial das atividades presenciais ocorrida em 13 de julho foram comunicados à 
Diretoria do Foro alguns casos de contaminação ou suspeita de contaminação de usuários internos do Fórum de 
Palmas; bem como considerando que após a instituição do regime de Teletrabalho a partir de 01 de agosto de 2020 a 
Diretoria do Foro continuou recebendo informações de casos de contaminação ou suspeita de contaminação de 
usuários internos do Fórum de Palmas; 
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam atendidos os protocolos de saúde oriundos do Ministério da Saúde os quais tem 
sido divulgados diuturnamente nos meios de comunicação e que recomendam que não haja aglomeração de pessoas, devendo 
estas permanecerem em suas residências; 
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o atendimento aos jurisdicionados neste período emergencial no Fórum da 
Comarca de Palmas-TO; 
CONSIDERANDO que a Comarca de Palmas, assim como todo o Poder Judiciário do Estado do Tocantins trabalha com seu 
acervo de processos jurídicos e administrativos, integralmente em forma de processos virtuais; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas/TO, para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários e administrativos, garantindo a todos o acesso à justiça neste período emergencial, com o 
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. 
Art. 2º Determinar a adoção de regime de teletrabalho nas unidades sob responsabilidade da Diretoria do Foro da 
Comarca de Palmas/TO até o dia 13 de setembro de 2020 no período de 12 às 18h, ou até que haja deliberação da Diretoria 
do Foro em sentido diverso, devendo todos os servidores e demais colaboradores absterem-se de comparecer ao Fórum da 
Comarca de Palmas, exceto em caso de extrema necessidade ou atendimento aos jurisdicionados que não possa ser efetuado 
remotamente, o que deverá ser previamente comunicado e autorizado pela chefia imediata ( Diretoria do Foro). 
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Art. 3º O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ou seja, de 12 às 18h, importa em suspensão do trabalho presencial de 
magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias e administrativas, assegurada a manutenção dos 
serviços essenciais, por meio de atendimento eletrônico e por telefone. Das 18:01 horas às 11:59 e nos finais de semana ou 
feriados o atendimento será realizado por meio do plantão judicial semanal, o qual fica mantido em todos os seus termos, 
seguindo-se a escala já divulgada pela Diretoria do Foro através do telefone (63) 99966 - 5139. 
Art. 4º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, todavia este deverá ser realizado 
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. 
§ 1º O atendimento ao público externo nos dias de expediente normal será prestado de 12 às 18h e será realizado 
exclusivamente pelos meios tecnológicos disponíveis ou pelos telefones abaixo. 
- Diretoria do Foro: df-palmas@tjto.jus.br 
Flávia Afini Bovo (63) 99946 - 2815 (apenas ligação sem sistema de whatsapp) 
Roney Benicchio (63) 98423 – 8823 ou 3218-4371(siga-me) 
Rosângela Almeida (63) 99264-7025 ou 3218-4285 (siga-me) 
Tárcia Castro (63) 99201 – 4450 ou 3218-4531(siga-me) 
 - 1ª Vara Cível 
(63) 99945 - 7594 
- 2ª Vara Cível 
Magistrado atendimento no link de skype abaixo indicado: 
https://join.skype.com/invite/v5Fb419h9A7q 
Cartório (63) 3218-4599 (siga-me) 
 - 3ª Vara Cível 
(63) 99100-1447 
(63)3218-4568 (siga-me) 
 - 4ª Vara Cível 
(63) 3218-4565 (siga-me) 
 - 5ª Vara Cível 
Assessoria atendimento no link de skype abaixo indicado: 
quintacivelpalmas@hotmail.com 
Dinorá (63) 98491-2073 
Pablo (63) 99930-7969 
Graziela (63)98111-9107 
 - 6ª Vara Cível 
Cartório (63) 3218-4549 (siga-me) 
Juíza Silvana Parfieniuk (63) 99939-2112 
- 1º Juizado Especial - (Juizado da Fazenda Pública)  
Iracilene Alves (63) 99227 - 9423 
Gracielle Simão (63) 98136-1646 
Ildete Rodrigues (63) 99259-6717 
 - 2º Juizado Especial - Juizado Região Sul 
(63)3218-4301 (siga-me) 
(63) 99272-6320 (institucional com whatsapp) 
 - 3º Juizado Especial- Juizado Região Norte 
(63)3218-4514 (siga-me) 
 - 4º Juizado Especial - Juizado Taquaralto 
(63)3218-4520 (siga-me) 
 - 5º Juizado Especial - (Juizado da Fazenda Pública) 
(63) 99278 - 7684 
- Juizado da Infância e Juventude 
(63) 3218-4585 (siga-me) – área cível 
(63) 98111-0999 - área infracional 
- 1ª Vara Criminal 
(63) 3218-4551 (siga-me) 
 - 2ª Vara Criminal 
Maria das Dores (63)98435-2468 
(63) 3218-4538 (siga-me ) 
 - 3ª Vara Criminal 
(63) 3218 – 4554 (este telefone funciona para contato via WhatsApp) 
 - 4ª Vara Criminal 
(63) 3218 – 4545 (este telefone funciona para contato via WhatsApp) 
- Auditoria Militar 
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Lariana Barros (63) 98411 – 2945 
Mauriane (63) 99265-2351 
- Audiência de Custódia 
Mauriane (63) 99265-2351 
- Secretaria Criminal 
Joyce Martins (63) 98433 – 6332 
 - 1ª Vara de Família 
(63)3218-4546 (siga-me) 
 - 2ª Vara de Família 
 (63) 99206-8791 
 - 3ª Vara de Família 
(63)3218-4556 (siga-me) 
- Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher 
(63) 3218-4271 (siga-me) 
- Equipe Multidisciplinar da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher 
(63) 3218-4570 (siga-me) 
 - 1ª Vara das Fazendas e Registros Públicos 
Claudia Bizinotto (63) 99217 – 4342 
 - 2ª Vara das Fazendas e Registros Públicos 
(63) 32184596 (siga-me) 
Bruna (Assessora) (63) 98489 - 1103 
Maria Carolina (Assessora) (63) 99954-7838 
Danny Portela (Assessor) (63) 98103-7347 
 - Vara de Saúde e Execuções Fiscais 
(63)3218-4572 (siga-me) 
 - Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Concordatas 
 Alairton (63) 98475-5860 
Francinete (63) 98405-7555 
Telma (63) 98445-8478 
 - Central de Mandados e Impressão 
(63)3218-4534 (siga-me) 
 - Pai Presente 
 (63) 3218-4220 (siga-me) 
 - Central de Correspondência, Protocolo, Distribuição e Central de Atendimento 
Cleyjane Moura (63) 98485 - 2020 (Distribuição) 
Maria Aparecida (63) 98412 – 0372 (Correspondência) 
Sheila Kelly (63) 98402-1275 (Distribuição) 
Edilma Souza (63) 99951 – 6515 (Distribuição) 
 - 1ª Turma Recursal 
Átila Póvoa (63) 99999 – 8156 
 - 2ª Turma Recursal 
Lauro (63) 98504-7579 
 - GGEM 
 (63) 3218 - 4226 (siga-me) 
- CEJUSC 
(63)3218-4207 (siga-me) 
- Junta Médica do Poder Judiciário 
Hedrianne (63)98407-9343 
- Chefia de Segurança do Fórum (63) 3218-4471/4343 
- Empresa Montana Service 
 Irenilde Coimbra (63) 99228 - 8155 
§ 2º Cabe ao colaborador presteza e agilidade no atendimento, cabendo resposta em até 24 horas. 
§ 3º O colaborador deverá proceder, obrigatoriamente, com a verificação prévia de dados, a fim de confirmá-los e resguardar o 
devido sigilo e segurança das informações processuais, como condição ao atendimento e repasse de informações, caso seja 
necessário. 
Art. 5º A adoção do teletrabalho como regime de trabalho para todos os Servidores desta Comarca deve observar os seguintes 
deveres: 
I - O colaborador em regime de teletrabalho deverá manter infraestrutura necessária para o trabalho remoto aos sistemas 
informatizados do Tribunal; 
III - O colaborador deverá preferencialmente manter acesso ao Spark, durante todo o expediente laboral, deixar o telefone e 
Whatsapp sempre ativos nos dias e horários úteis; 
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Art. 6º Caso haja algum servidor ou colaborador que não possua condições de realizar suas atividades através do sistema de 
teletrabalho, em razão de não possuir equipamento de informática ou congênere, o mesmo deverá comunicar tal fato à Diretoria 
do Foro, através do e-mail institucional ou dos telefones acima já especificados referentes aos servidores da Diretoria no prazo 
máximo de até 24 horas, a fim de que a Diretoria comunique tal situação ao Tribunal de Justiça e verifique quais providências 
podem ser adotadas em tal situação. 
Art. 7º Os Oficiais de Justiça da Comarca somente deverão realizar o cumprimento de mandados que demandarem caráter de 
urgência e os expedientes em regime de plantão, observando-se as regras de cuidado de não contágio, especialmente o uso de 
EPIs, entre outros recomendados nas manifestações CGJUS 3069451 e GD ETELVINA 3069451 contidas no SEI 
20.0.000003439 – 9, ficando suspensos momentaneamente os termos da Portaria DF Palmas nº 031/2020, que determina a 
distribuição dos mandados represados durante o primeiro período de teletrabalho. A Central de Mandados deve, 
preferencialmente, excluir da escala de recebimento de mandados, aqueles servidores que estão compreendidos no grupo de 
riscos, como os idosos a partir de 60 anos, e os portadores de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias, diabetes, 
doenças renais, após comprovação por atestados e exames, bem como manifestação da CESAU/TJTO. 
Art. 8º Os mandados deverão continuar sendo confeccionados normalmente e enviados à Central de Mandados, os quais não 
deverão serem distribuídos e nem impressos pela Central de Impressão, visto que somente serão impressos e cumpridos os 
mandados referentes a casos emergenciais e os expedientes em regime de plantão, os quais já são rotineiramente impressos 
pelos Oficiais de Justiça. 
Art. 9º Fica mantida a escala de plantão semanal já previamente estabelecida. 
Art. 10 Caso haja necessidade de retirada de algum pertence ou documento pessoal que se encontre nas dependências do 
Fórum, o acesso às mesmas deverá ser solicitado previamente à Diretoria do Foro a qual irá verificar a possibilidade de 
atendimento. 
Art. 11 Ficam mantidos os serviços de segurança, nos moldes a serem discutidos entre a Assessoria Militar e a Diretoria do Foro. 
Art. 12 Havendo casos omissos estes serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 13 Caso o sistema instituído na presente Portaria necessite ser reformulado será expedida nova Portaria alterando os itens 
necessários no sentido de se garantir aos jurisdicionados o direito fundamental de acesso à justiça. 
Art. 14 Considerando que se trata de situação emergencial autorizo a divulgação da presente Portaria através de todos os meios 
de comunicação disponíveis, tais como Instagram, Facebook, Whatsapp, e-mails, entre outros. 
Art. 15 Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se ou suspendendo-se disposições em 
contrário. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comuniquem-se amplamente, por meio da CECOM/TJTO, a 
qual solicito que publique no sítio eletrônico do TJTO, bem como atualize os números no Link "Alô Justiça", bem como as demais 
entidades parceiras: OAB, MP, DP, Procuradoria de Estado. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA JUÍZA DIRETORA DO FORO, em Palmas, Estado do Tocantins, aos quatorze (31) dias do mês de agosto (08) do 
ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUCILENE ROSA DE MOURA ALMEIDA– CNPJ/CPF: 490.855.301-72, 
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 0006569-87.2019.8.27.2729 , 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). 20180015212, 
20180015213, , inscrita em 30/11/2018, referente à TLF, ISS-AUTONO , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 14.651,26 (Quatorze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Seis 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, 1 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARLOS ALBERTO DE MORAES– CNPJ/CPF: 532.535.079-04, 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 0031859-75.2017.8.27.2729 , 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). 20170016745, 
20170016746, inscrita em 10/05/2017, referente à TPTU , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$ 2.010,49 (Dois Mil e Dez Reais e Quarenta 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, 1 de setembro de 2020. (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: CONSTRUTORA E METALURGICA PRINCEZA LTDA– CNPJ/CPF nº: 
06030424000185, bem como do(s) sócio(s) solidário(s):  JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL- CPF nº: 737.779.782-72  e  
LEONE PRINCEZA DE PORTUGAL - CPF nº: 281.136.911-20, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5002063-
95.2010.8.27.2729, 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). 20090072642 e 21427.193.99620.9, inscrita em 09/11/2009, 
referente à TXL-FUNC,  , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.465,82 (um mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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, 1 de setembro de 2020 (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: SUPERMERCADO O CAÇULINHA LTDA– CNPJ/CPF nº: 
00263680000136, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): MARIA ILZA RIBEIRO COIMBRA- CPF nº:  181.951.996-15 e 
 MAURO ADRIANO RIBEIRO - CPF nº: 221.253.531-72, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0008972-
05.2014.8.27.2729 , 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). 20140000797, 20140000798, 20140000799, 20140000800, 
20140000801, 20140000802, inscrita em 23/01/2014, referente à TXL-FUNC, TXL-SANIT, IPTU, COSIP , cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.459,51 (Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta 
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, 1 de setembro de 2020 (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: PONTUAL COM DE MAQ E SUPRIMENTOS LTDA– CNPJ/CPF nº: 
25090010000196, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): LETICIA HENRIQUES DE LIMA- CPF nº: 022.655.681-63 e 
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 RONALDO HENRIQUES DA SILVA- CPF nº: 135.102.821-91, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5035519-
31.2013.8.27.2729, 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). C-1154/2012 , inscrita em 06/06/2012, referente à MULTA 
FORMAL , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.129,89(um mil cento e vinte e nove reais 
e oitenta 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, 1 de setembro de 2020 
(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: ESPOLIO DE ADI GOMES DE ARRUDA.– CNPJ/CPF: 451.740.401-34, 
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 0046212-86.2018.8.27.2729, 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). 20180003602, 
20180003603, inscrita em 14/05/2018, referente à COSIP, IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
é de R$ 3.742,47 (Três Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete 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, 1 de setembro de 2020. (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: ROSEANE MARIA SOUSA BARBOSA– CNPJ/CPF: 877.066.951-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001492-97.2019.8.27.2729, 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). 20180010823, 
20180010825, 20180010826, 20180010827, 20180010828, 20180010829, inscrita em 11/10/2019, referente à COSIP, IPTU-
REV TXS-COLIXO, IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.202,48 (Dois Mil e 
Duzentos e Dois 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, 1 de 
setembro de 2020. (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: ANGELO ANTONIO CARVALHO FARIA– CNPJ/CPF: 054.620.856-80, 
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 0041059-72.2018.8.27.2729 , 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). 20180007747, 
20180007748, inscrita em 20/08/2018, referente à IPTU, COSIP , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 3.467,50 (Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete 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 
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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, 1 de setembro de 2020. (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: D'MARCA COM DE ROUPAS E ACESSORIOS– CNPJ/CPF nº: 
03520708000161, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): ELAIDIA PIRES DE OLIVEIRA- CPF nº: 170.857.211-20 e  LAISE 
SILVA DE OLIVEIRA, CPF 998.322.831-91, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0005668-95.2014.8.27.2729 , 
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). C-1323/2013 , inscrita em 11/06/2013, referente à MULTA FORMAL , cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.525,21(dois mil quinhentos e vinte e cinco 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, 1 de setembro de 2020 (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 FERNANDES DE MIRANDA– CNPJ/CPF: 391.849.191-91, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011682-85.2020.8.27.2729, 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). 20190003364, 
20190003365, 20190003366 , inscrita em 28/02/2019, referente à IPTU-REV, IPTU, COSIP  , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.318,14 (Três Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Quatorze 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, 1 de setembro de 2020. (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: NOSSO POSTO LTDA EPP– CNPJ/CPF nº: 05.256.645/0001-03, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): NARA CANDIDA DE GODOI TAVARES BORDES- CPF nº: 824.104.531-04 e  JOSE 
LEONARDO FERREIRA BORGES- CPF nº: 895.822.411-87, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0013040-
85.2020.8.27.2729, 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). 20190003641, inscrita em 25/02/2019, referente à MUL-MAMB , 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.875,56 (Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco 
Reais e Cinquenta e Seis 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, 1 de 
setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WILTON ROSA PIRES– CNPJ/CPF: 613.498.101-00, 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 0013213-12.2020.8.27.2729 , 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). 20190003582, 20190003583 , inscrita em 
22/02/2019, referente à IPTU, IPTU-REV , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.914,26 
(Dois Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Vinte e Seis 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, 1 de setembro de 2020. (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: MEGA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA– CNPJ/CPF nº: 
09.025.889/0001-36, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): MATHEUS MARINHO MEDEIROS DE MOURA  - CPF nº: 
871.293.291-49 e  MAURO MEDEIROS DE MOURA- CPF nº: 195.298.134-49, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 
0000583-21.2020.8.27.2729, 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). 20190036029, inscrita em 02/10/2019, referente à TLF 
, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.902,15 (Quatro Mil e Novecentos e Dois Reais e 
Quinze 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, 1 de setembro de 2020 (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: MASTER VISTORIAS LTDA– CNPJ/CPF nº: 10.372.402/0001-70, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): JAMINSON SILVA MARTINS- CPF nº: 623.759.971-15 e  ZILDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF 
nº: 317.735.41-11, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0000716-63.2020.8.27.2729 , 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). 20190036186, 20190036187, inscrita em 04/10/2019, referente à TLF, TLS,  , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.509,83 (Dois Mil e Quinhentos e Nove Reais e Oitenta e Três 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, 1 de setembro de 2020 (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: L F MIRANDA EIRELI - ME– CNPJ/CPF: 24.257.173/0001-58, 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 0052877-84.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190029811, , inscrita em 
06/08/2019, referente à MUL-POST , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.732,64 (Um Mil e 
Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro 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, 1 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0012364-16.2015.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de  ANTONIO DA 
CUNHA SOBRINHO, CNPJ/CPF nº  125.541.201-10, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 80 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada. Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intimem-se. Cumpra-se. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5012501-15.2012.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JOSE NATAL 
COSTA LEITE AMORIM, CNPJ/CPF nº 152.926.811-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 72 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5028541-38.2013.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ANGELO 
CARREIRO LEITE, CNPJ/CPF nº 389.040.471.53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 48 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0004061-71.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ANTONIO 
ARAUJO BRITO, CNPJ/CPF nº 425.764.151-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 21 dos autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARANÃ 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1513/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ, de 17 de agosto de 2020 
PRORROGA O TELETRABALHO NO ÂMBITO DA COMARCA DE PARANÃ, até  31 de agosto de 2020, e dá outras 
providências. 
MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Paranã/TO, no uso de suas atribuições 
constitucionais, legais, regimentais, etc. 
CONSIDERANDO a necessidade constante de melhorias na Gestão da Comarca de Paranã/TO; 
CONSIDERANDO o contido nos SEI de nº 15.0.000014368-2 (Resolução nº 207 de 15 de outubro de 2015- Instituiu a Política de 
Atenção Integral à Saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário) e o SEI de nº 20.0.000003704-5 - Comarca de 
Paranã (Plano de Retorno da Comarca de Paranã); 
CONSIDERANDO o contido na Portaria nº 1390 - DF Paranã, de 31.07.2020, que suspendeu os serviços na forma presencial e 
instituiu o regime de tele trabalho integral na Comarca até 15.08.2020, e dá outras providencias. 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria 28/2020 - PRESIDÊNCIA/CORREGEDORIA, de 14.08.2020,  que prorrogou o 
percentual de 25% das atividades presenciais nas Comarcas, e no seu artigo 2º,  dá autonomia para o juízo adotar medidas mais 
restritivas, inclusive o regime de teletrabalho integral, se for o caso. 
CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico do Município de Paranã publicado em 16 de agosto de 2020, registra entre as 
datas 30.07 e 16.08.2020, um aumento de quase 200%, dos casos confirmados, o que representa um aumento significativo em 
um curto intervalo de tempo, vejamos: 
Dia: 30.07.2020 
Casos Confirmados: 26 
Casos Ativos: 19 
Dia 16.08.2020 
Casos Confirmados: 74 
Casos Ativos: 32 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar o regime de teletrabalho, no âmbito do Fórum da Comarca de Paranã/TO, para uniformizar o funcionamento dos 
serviços judiciários e administrativos, garantindo a todos o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de 
prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. 
Art. 2º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, todavia este deverá ser realizado 
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis, nos moldes  da Portaria nº 524/2020- PRES/DF/PARANÃ de 23.03.2020. 
§ 1º O atendimento ao público externo nos dias de expediente normal será prestado de 12 às 18h e será realizado 
exclusivamente pelos meios tecnológicos disponíveis ou pelos telefones e demais orientações, conforme consta da Portaria 
524/2020 de 23.03.2020.  
Republicação dos contatos: 
- Diretoria do Foro: df-parana@tjto.jus.br 
(63) 98458-4507 
- Recepção  
Rubens Tavares: (63) 98454-7117) 
(63) 3371.1224 - (siga-me) 
- Portaria/Distribuição - distribuicao1parana@tjto.jus.br 
Josane  Benevides: (63) 98494-9272 
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- Vara Cível - civel1parana@tjto.jus.br 
Altina: (63) 98458-4067 
Eziana Batista - área Família: (63) 3371.1044 
Lucimar Lopes - área Previdenciária: (63) 98466-6509 
Rosane: (63) 98414-6226 
- Vara Criminal - criminal1parana@tjto.jus.br ? 
Aureleci: (62) 98492-9154 
Renata: (63) 98441-9545 
- Oficial de Justiça  - oficial1parana@tjto.jus.br? 
Ana Lucia: (63) 98439-8731 
Renata: (63) 98441-9545 
Empresa Montana (Terceirizados) 
- Damiana: (63) 98462-1351 
§ 2º Cabe ao colaborador presteza e agilidade no atendimento, cabendo resposta em até 24 horas. 
§ 3º O colaborador deverá proceder, obrigatoriamente, com a verificação prévia de dados, a fim de confirmá-los e resguardar o 
devido sigilo e segurança das informações processuais, como condição ao atendimento e repasse de informações, caso seja 
necessário. 
Art. 3º - Quanto aos Oficiais de Justiça, fica mantidos as determinações impostas na Decisão-DF/PARANÃ- nº 1998 de 29.05 e 
na Portaria-DF-PARANÃ, nº 1390 de 31.07.2020(cumprimento de mandados), bem como a observância das demais normas 
vigentes(tribunal e CNJ). 
Art. 4º Fica mantido a confecção dos mandados e o envio à Central de Mandados, os quais não deverão serem distribuídos, visto 
que somente poderá ser cumpridos os mandados referentes a casos emergenciais. 
Art. 5º Os casos omissos desta Portaria serão dirimidos pelo Diretor do Foro. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria-Geral de Justiça. 
Comuniquem-se amplamente a entidades parceiras, como de costume. 
  
MARCIO SOARES DA CUNHA 
Juiz de Direito Diretor do Fórum 
 

Portaria Nº 1601/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ, de 31 de agosto de 2020 
PRORROGA O TELETRABALHO NO ÂMBITO DA COMARCA DE PARANÃ, até  13 de setembro de 2020, e dá outras 
providências. 
MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Paranã/TO, no uso de suas atribuições 
constitucionais, legais, regimentais, etc. 
CONSIDERANDO  o disposto no ultimo ato desta Comarca acerca do assunto,  Portaria 1513-DF-PARANÃ, de 17 de agosto de 
2020. 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28.08.2020, exarada no SEI de 
nº 20.0.000017153-1. 
CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico do Município de Paranã publicado em 30 de agosto de 2020, apesar dos casos 
ativos terem demonstrado um bom índice de recuperados, os confirmados, ainda apresenta crescimento assustador, para um 
curto período de tempo, vejamos o constante em 16.08 e 30.08.2020: 
Dia 16.08.2020 
Casos Confirmados: 74 
Casos Ativos: 32 
Dia: 30.08.2020 
Casos Confirmados: 139 
Casos Ativos: 9 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar o regime de teletrabalho até a data de 13 de setembro de 2020, no âmbito do Fórum da Comarca de 
Paranã/TO, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e administrativos, garantindo a todos o acesso à justiça 
neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. 
Art. 2º Os casos omissos desta Portaria serão dirimidos pelo Diretor do Foro. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria-Geral de Justiça. 
Comuniquem-se amplamente a entidades parceiras, como de costume. 
aa. Marcio Soares da Cunha, Juiz de Direito. 
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TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS  
Processo nº 0001363-36.2017.8.27.2738  –  ALIMENTOS 
Requerente: MARYANNA PEREIRA DE OLIVEIRA 
Requerido: WILLIAM DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido WILLIAN DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empregado, demais qualificações pessoais 
desconhecidas, estando em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 
15 ( quinze) dias, sob pena de revelia.DESPACHO. "I. Defiro o Requerimento vindicado no evento 106. Cite-se por edital, 
conforme requerido. II. Não havendo manifestação, nomeio curador especial ao Réu citado por edital a Defensoria Pública 
Estadual, que deverá ser intimada para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 186 e 335). III. Após, 
conclusos.Intimem-se." ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA. Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0002377-50.2020.8.27.2738 –  Curatela 
Requerente: RAIMUNDA DE SOUZA CUNHA 
Requerido: MOACIR DE SOUSA CAMPOS 
FINALIDADE: Intimar o requerido da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Isto posto, DECLARO 
EXTINTO este processo sem resolução do mérito, por ausência de um pressuposto processual, (CPC, 485, IV). Custas pela 
Requerente; honorários advocatícios indevidos, vez que sequer ocorreu a citação, faltando causalidade para imposição desta 
verba de sucumbência.Transitada em julgado, baixe-se o feito. P. R. I..GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0001732-59.2019.8.27.2738  –  Procedimento Comum 
Requerente: THIAGO BISPO DOS SANTOS 
Requerido: GERALDO JOSE DA SILVA e LUCILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA  
FINALIDADE: Intimar o requerido da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Isto posto, sem maiores 
delongas, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, Código 
de Processo Civil, para:a) Declarar a rescisão do contrato de compra do veículo VW/Gol 1.0, 2010/2010, cor prata, Placa NKG-
0938 Aparecida de Goiânia – GO;b) Autorizar a devolução do veículo aos Requeridos;c) Determinar a restituição dos valores 
pagos pela parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a 
contar da citação, sendo autorizado o abatimento dos débitos incidentes sobre o veículo a partir de quando lhe foi entregue a 
posse do bem em fevereiro de 2013.Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários no percentual 
de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.Publicada nesta data. Registro 
desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de 
nova conclusão, arquive-se. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA. Juiz de Direito. 
 

Editais de publicações de interdição 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS  
Processo nº 0002166-48.2019.8.27.2738   –  INTERDIÇÃO 
Requerente: ILDECI PEREIRA LIMA 
FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS acerca da r. Sentença proferida nos Autos da Ação de 
Interdição em epígrafe, que interditou a Eequerida LIJA MARIA MACEDO LIMA e nomeou o Requerente ILDECI PEREIRA 
LIMA como seu curador, abaixo transcrita em seu dispositivo. SENTENÇA: "Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial e 
DECRETO A INTERDIÇÃO de LIJA MARIA MACEDO LIMA. brasileira, solteira, civilmente incapaz, portadora do RG n° 
1.011.190 SSP/TO e inscrita no CPF/MF sob nº 797.569.301-44, residente e domiciliada na Rua Senhor dos Aflitos, s/nº, nos 
fundos do Mercado Itamaraty. Setor Buritizinho, Taguatinga - TO, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 
negociais da vida civil, na forma do art. 4º, III, do Código Civil, e, com fulcro no art. 1.767, I, do Código Civil, nomeio-lhe curador 
seu filho. ILDECI PEREIRA LIMA. brasileiro, união estável, mototaxista, portador da CI RG n° 1.169.628 SSP/TO e inscrito no 
CPF/MF n° 785.542.331-15. com poderes para administrarão de bens e interesses, especialmente para administrar o benefício 
previdetíciário, vedada a disposição ou alienação deles. Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, 487). Em obediência 
ao disposto no § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no 
Regisíro Civil e publique-se no Órgão Oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Comunique-se o Juízo da 17ª Zona 
Eleiíoral/TO. Sem custas. eis que defiro às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, 98).??"GERSON 
FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
FORMOSO DO ARAGUAIA 

1ª Escrivania Cível 
  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
  
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: IRAILTON FERREIRA DA FONSECA - CNPJ: 06327319000102  que, atualmente, 
se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
- Nº 5000511-57.2012.827.2719  - (Chave nº 768932265112) - que lhe move   BANCO BRADESCO S/A - CNPJ: 
60746948000112  e para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida no importe de R$ 33.437,83(trinta e três mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) acrescidos de juros e cominações legais, sob pena de penhora de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução ou, para, no prazo de 15 (quinze) dias, possa opor-se à execução por 
meio de embargos (art. 914, do Código de Processo Civil /2015), independentemente de penhora, depósito ou caução. Não 
havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento 
de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado  na  forma  da  lei  e  afixado  cópia  no  placar  do  fórum  local. 
 Eu(JOANA  GOES  DE  CASTRO MIRANDA-Mat.16665).Analista Judiciária que digitei e subscrevi. 
Formoso do Araguaia/TO 16 de julho de 2018 
  

Assinado 
eletrônicamente por 

LUCIANO ROSTIROLLA 
Juiz de Direito 

 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível  

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000005-33.1989.8.27.2737/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: JOAO LOPES DE ARAUJO 
  

EDITAL Nº 1242017 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS PROCESSO Nº:   50000053319898272737 - chave:  
677656749615 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL REQUERENTE: BANCO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOAO 
LOPES DE ARAUJO. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado – JOAO LOPES DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, 
Agropecuarista, CPF Nº 160.974.406-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para conhecimento da penhora (ev. 76) 
sobre os imóveis abaixo destacados , com prazo legal para manifestação, nos termos do despacho abaixo transcrito. Imóveis: 
FAZENDA RANCHO ALEGRE, constante do Lote nº 31 do Loteamento denominado Monte do Carmo, Gleba 1 – 2ª Etapa, com 
21.20.00 há cultura de 2ª classe, 145.96.27 ha cerrado de 2ª classe e 46.80.00 há de montanhoso, somando a área de terras 
213.96.27 há, situado no Município de Monte do Carmo-TO, registrado sob o nº M-474- CRI Monte do Carmo-TO;  AREA DE 
TERRENO SUBURBANO, com 4,84.00 há, localizada à margem esquerda da GO262, registrada sob matrícula M-925 – CRI DE 
Monte do Carmo-TO; 3) AREA DE TERRENO SUBURBANO situada na margem direita da GO 262 QUE LIGA Monte do Carmo 
a Porto Nacional, com uma área de 48,40.00ha, registrada sob matrícula nº 850 – CRI de Monte do Carmo-TO. DESPACHO: 
“Evento 96: Em detida análise aos autos, vê-se que no evento (evento 82) o Juízo deliberou pela desconstituição da penhora 
diante da constatação de vícios quanto à correta citação do espólio, conforme apontado no evento 12. Contudo, em singela 
verificação dos eventos 89 e 90 nota-se que o exequente adotou as providências necessárias para sanar a irregularidade 
promovendo a correta citação do executado tanto através de Diário Oficial quanto em jornal de grande circulação. 1) Desse 
modo, buscando a eficácia da execução determino o RESTABELECIMENTO da penhora formalizada no evento 76, devendo 
ser expedido novo edital de para intimação dos executados nos termos do artigo 841 do CPC. 2) Encaminhe-se os autos para 
Defensoria Pública para o exercício do mister de curadoria, no termos do artigo 72, parágrafo único, do CPC. Fixo o prazo de 30 
(trinta) dias. Int. Providencie o necessário. ” Porto Nacional, TO, 26 de agosto de 2020.. 
  
                                                                      Juiz ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
                                                                                  Titular da 1ª Vara Cível 
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PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO  
Prazo: 30 (trinta) dias  
ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 0005236-94.2019.827.2731; Chave Processo nº:502164361519; 
Natureza da Ação: Ação Monitória; 
Autor(es): SOUSA, SOUSA E ARAÚJOLTDA ME; 
Advogado(s) do(s) Autor(es): Dr(a). Isael Moreira Rodrigues - OAB/TO nº 8155; 
Requerido(s): MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA. 
CITANDO: empresa MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.531.791/0001-41, neste ato, na pessoa de seu(sua) representante legal, atualmente em local incerto ou não sabido. 
OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR ao(s) requerido(s), aos termos da Ação Monitória, para no prazo de QUINZE (15) DIAS 
proceder(em) a(o) (1.1) pagamento da dívida, no valor de R$ 2.485,77 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco e setenta e sete 
centavos), juntamente com o pagamento de honorários advocatícios de cinco (5%) por cento do valor atribuído à causa ou (1.2) 
independentemente de prévia segurança do juízo, apresentar no prazo de QUINZE (15) DIAS nos próprios autos, EMBARGOS a 
ação monitória, com efeito suspensivo, observando-se que se o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, 
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 
sob pena de os embargos serem liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os 
embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso, na forma do art. 701 do NCPC. O réu 
ficará isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado (pagamento da dívida e honorários) no prazo de 
QUINZE(15) DIAS. ADVERTÊNCIA: Fica o réu advertido que se no prazo de QUINZE (15) DIAS para EMBARGOS, reconhecer a 
procedência do crédito da PARTE AUTORA e comprovando o depósito de TRINTA (30%) POR CENTO do valor cobrado, 
acrescido das custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6(SEIS) 
PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de um (1%) por cento ao mês. 
SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (0**63) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do 
Tocantins/TO, 10 de janeiro de 2020. 
Eu, Amanda Martins Milhomem, Estagiária Judicial, o digitei. 
 

Juiz ADOLFO AMARO MENDES 
Titular da 1ª Vara Cível 

 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  
Procedimento Comum Cível Nº 0004945-94.2019.8.27.2731/TO 
AUTOR: PARAISO DOS FERROS LTDA – EPP 
RÉU: IVAN DA COSTA OLIVEIRA 
EDITAL Nº 982164 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
PUBLICAÇÃO: Jornal de Circulação Estadual e Diário da Justiça 
(Artigo 256/257, do NCPC) 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0004945-94.2019.8.27.2731; Chave do Processo: 913116534719 Natureza da Ação: Ação 
Monitória; Valor da Causa: R$ 17.846,73 (dezessete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) 
Requerente: PARAISO DOS FERROS LTDA – EPP; Advogado do Requerente: Dr Isael Moreira Rodrigues – OAB/TO nº 8.155. 
Requerido: IVAN DA COSTA OLIVEIRA. CITANDO O REQUERIDO: IVAN DA COSTA OLIVEIRA, brasileiro, empresário, inscrito 
no CPF nº 138.619.301-10, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITANDO O REQUERIDO: 
IVAN DA COSTA OLIVEIRA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 138.619.301-10, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, aos Termos da Ação Monitória, para: (1) no prazo de QUINZE (15) DIAS, proceder(em) a(o) (1.1) pagamento da dívida, 
no valor de R$ 17.846,73 (dezessete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), juntamente  com o 
pagamento de honorários, advocatícios de cinco (5%) por cento do valor atribuído à causa ou 1.2) independentemente de prévia 
segurança do juízo, apresentar no prazo de QUINZE (15) DIAS nos próprios autos, EMBARGOS a ação monitória, com efeito 
suspensivo, observando-se que se o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato 
o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de os embargos serem 
liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, 
mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado (pagamento da dívida e honorário), no prazo de quinze (15) dias; Advertido o réu que no prazo de QUINZE (15) DIAS 
para EMBARGOS, reconhecer a procedência do crédito da PARTE AUTORA e comprovando o depósito de TRINTA (30%) POR 
CENTO do valor cobrado, acrescido das custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 
restante em até 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescida de correção monetária e de juros de um (1%) por cento ao mês. 
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ADVERTINDO-LHES de que não cumprindo réu o MANDADO JUDICIAL (pagamento da dívida com honorários de 5%), ou não 
fazendo proposta de pagamento/parcelamento e/ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade, e terá a PARTE AUTORA título executivo judicial apto a ação de 
cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 e seguintes do NCPC. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º 
andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos dez (10) dias do mês de julho (7) do 
ano de dois mil e vinte (2020). Eu, Vinicius Martins Jaime, servidor de secretaria, o digitei. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 347, de 28 de agosto de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº 
2019.04.209071P e autos SEI nº 20.0.000015008-9, resolve 
CONCEDER 
a Marinalva de Sousa, matrícula 131667, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Técnica Judiciária, Classe “C”, 
Padrão 15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$11.137,87 (onze mil cento e trinta 
e sete reais, e oitenta e sete centavos), acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$3.341,36 (três mil, 
trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), e acrescido do Adicional de Qualificação no valor de R$ 556,89 
(quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), totalizando R$15.036,12 (quinze mil, trinta e seis reais e doze 
centavos) , e reajuste paritário, declarando a vacância do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 350, de 28 de agosto de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº 
2020.04.211186P e autos SEI nº 20.0.000018676-8, resolve 
CONCEDER 
a Maria Edna de Jesus Dias, matrícula 188724, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Analista Judiciária, Classe “C”, 
Padrão 15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$18.646,95 (dezoito mil, seiscentos 
e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$5.594,09 
(cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), e do Adicional de Qualificação no valor de R$1.864,70 (um mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), que resulta no montante de R$26.105,74 (vinte e seis mil, cento e cinco 
reais e setenta e quatro centavos), e que após aplicado o redutor de R$37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), em 
observância ao disposto no art. 14, da Lei Estadual nº 2.409/2010, será pago no montante de R$26.067,99 (vinte e seis mil, 
sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), e reajuste paritário, declarando a vacância do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 351, de 28 de agosto de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº 
2020.04.209998P e autos SEI nº 20.0.000018685-7, resolve 
CONCEDER 
a Luzanira Maria da Silva Xavier, matrícula 48843, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Técnica Judiciária, Classe “C”, 
Padrão 15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$11.137,87 (onze mil cento e trinta 
e sete reais, e oitenta e sete centavos), acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$3.341,36 (três mil, 
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trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), totalizando R$14.479,23 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e nove 
reais e vinte e três centavos), e reajuste paritário, declarando a vacância do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Editais 

 
Edital Nº 319, de 1º de setembro de 2020 
A Comissão do Processo Seletivo para contratação temporária de médico(a) infectologista (Portaria nº 1548/2020 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 24 de agosto de 2020), no uso de suas atribuições e na forma das normas contidas no artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, a qual 
dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário, e, considerando os autos SEI nº 
20.0.000016977-4 e a Ata da reunião da Comissão do Processo Seletivo constante do evento 3321279, FAZ SABER a todos os 
interessados a divulgação das inscrições homologadas e não homologadas para participação no certame, conforme a 
seguinte lista: 
1. Inscrição HOMOLOGADA, nos termos do Edital nº 308 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, publicado no  no Diário da Justiça nº 
4801: 

ORD. STATUS DA INSCRIÇÃO NOME CPF 

1 Homologada Rafael Nogueira Araújo de Lima 031.444.471-88 

2. Inscrição NÃO HOMOLOGADA, por descumprimento do item 7.1.2 do Edital, o qual leciona: 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., nos termos do Edital nº 308 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, publicado no Diário da Justiça nº 4801. 

ORD. STATUS DA INSCRIÇÃO NOME CPF 

1 Não Homologada Ana Therra Manduca Soares Roverssi 036.984.051.80 

Palmas-TO, 1º de setembro de 2020. 
  

Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 352/2020, de 31 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 Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, matrícula nº 129451, relativas ao 

exercício de 2020, marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
alteração de aquisitivo.  

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 353/2020, de 31 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 Milton Lamenha de Siqueira, matrícula nº 127261, relativas ao exercício de 

2020, marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, para serem usufruídas em 01 a 30/03/2021, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 354/2020, de 31 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 Marcio Soares da Cunha, matrícula nº 290347, 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 

 
Termos de homologação 

PROCESSO 20.0.000001999-3 
INTERESSADO DINFRA 
ASSUNTO Concorrência 7/2020 - Construção do Novo Fórum da Comarca de Cristalândia 

Termo de Homologação Nº 65, de 1º de setembro de 2020 
Versam os autos sobre procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em engenharia para execução 
de serviços de CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA - TO. 
Tendo em vista a manifestação técnica apresentada pela DINFR/DIVENG (evento 3307120), a Informação prestada pela COLIC 
(evento 3315239), os fundamentos deduzidos pela ASJUADMDG (evento 3319902) e, existindo dotação orçamentária 
(eventos 3128728 e 3314869), ACOLHO as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3320497), ao tempo em que: 
1. CONHEÇO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA (evento 3288031), mantendo incólume a decisão da Comissão de Licitação (evento 3269873); 
2. HOMOLOGO a Concorrência 7/2020, haja vista ao êxito do certame; e 
3. ADJUDICO o respectivo objeto à empresa ISM ENGENHARIA EIRELI, pelo valor total de R$ 2.290.375,73 (dois milhões, 
duzentos e noventa mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme Proposta Comercial 
(evento 3269769) e Atas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessões (eventos 3248013, 3249166, 3266144 e 3269873. 
Encaminhem-se os autos à: 
1. ASPRE para publicação do presente Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências pertinentes à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1549/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 125/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000015879-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Copysystems Comercio de Copiadoras Ltda, que tem por objeto a 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 e suas unidades. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como gestor do contrato nº 125/2020,  e o 
servidor Everton Pereira da Silva matrícula nº 161949, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1588/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 125/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000015879-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Copysystems Comercio de Copiadoras Ltda, que tem por objeto a 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 e suas unidades. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como fiscal do contrato nº. 125/2020, e o 
servidor Everton Pereira da Silva matrícula nº 161949, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 78/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 43/2020 
PROCESSO 20.0.000008800-6 
CONTRATO Nº 128/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Uzzo Comércio e Distribuição - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), 
para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 95.293,08 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e três 
reais e oito centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos/equipamentos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2020. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2019 
PROCESSO  19.0.000010322-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores – Ltda 
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OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 107/2019, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo 
período de 26/09/2020 a 25/09/2021, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2020.  
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 129/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000001401-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 54/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Belladata Buffet & Restaurante - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de Buffet, fornecimento de 
coffee break e lanche, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 130/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000001401-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 54/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Alline Buffet – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e 
fornecimento de coquetel, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 131/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000001401-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 54/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: AL Mariano Xavier - EIRELI 
OBJETO: Registro de visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e 
fornecimento de lanche individual, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 554/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 2020/77112;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUIZA MONTEIRO VALADARES, matrícula nº 165839, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora JANETE DE ALMEIDA GOMES, matrícula nº 49448, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 05/07/2020 a 18/08/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 555/2020, de 01 de setembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, 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 2020/77127;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 144164, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora NEIDE MARIA DOS SANTOS, matrícula nº 99330, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS no período de 20/08/2020 a 02/09/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 355/2020, de 01 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SELMA COELHO MACHADO, matrícula nº 66155, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, a partir de 01/09/2020 até 30/09/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/10/2020, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 356/2020, de 01 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora VERA LUCIA VIEIRA MOURA, matrícula nº 238543, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, a partir de 01/09/2020 até 30/09/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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