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SEÇÃO JUDICIAL 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

Pautas 
  

PAUTA JUDICIAL 
  

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/2020, deste Tribunal de Justiça, bem como, Resolução nº 13/2020 de 22 de junho de 2020. Serão 
julgados na 10ª Sessão Judicial Virtual, pelo Colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
em Palmas - TO, com data de início no dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, a partir das 14 horas e de encerramento no 
dia 08 de setembro de 2020, quinta-feira, às 18 horas (em virtude do feriado do dia 05/10), ou nas sessões virtuais 
posteriores, os feitos abaixo relacionados. Os advogados, partes ou representantes judiciais, membros do Ministério 
Público e demais Entidades deverão, quanto a SUSTENTAÇÃO ORAL, observar o disposto na Resolução nº 13/2020, 
especificamente quanto ao encaminhamento do número de celular com whatssap ou e-mail, para comunicação do link de acesso 
à sala de vídeo conferência para realização da Sustentação Oral, bem como deverão providenciar o acesso à plataforma CISCO 
WEBEX. 

  
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002424-61.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: EDER BARBOSA DE SOUSA 
ADVOGADOS: JANIO PEREIRA DA SILVA (OAB TO5327), GUSTAVO DE BRITO CASTELO BRANCO (OAB TO4631), 
WALMER ALENCAR COSTA PACINI AIRES (OAB TO4703A), ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA (OAB TO6169) 
EMBARGADO: MUNICIPIO DE PALMAS 
PROCURADOR MUNICÍPIO: HITALLO RICARDO PANATO PASSOS 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
2 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018955-
28.2018.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO 
PROCURADOR MUNICIPIO: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES 
AGRAVADA: MARIA DARQUES LOPES MOUZINHO DA SILVA 
ADVOGADOS: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA (OAB TO4052), EDSON DIAS DE ARAÚJO (OAB TO6299) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
3 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021376-88.2018.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO 
PROCURADOR MUNICIPIO: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES 
AGRAVADA: ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO 
ADVOGADOS: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA (OAB TO4052), EDSON DIAS DE ARAÚJO (OAB TO6299) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
4 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023111-25.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB MG44698) 
AGRAVADO: DORIVAN SOARES GIL 
ADVOGADO: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ (OAB TO105B) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
5 AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 0007588-84.2020.8.27.2700/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA DOS MILITARES ATIVOS E INATIVOS 
ADVOGADO: LEONARDO DE ASSIS BOECHAT (OAB TO1483) 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: RAFAEL FREITAS COSTA 
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PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
6 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028476-94.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: LUCIENE SIQUEIRA FREITAS DE ALMEIDA 
ADVOGADO: FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB TO6951) 
AGRAVADO: BANCO BMG S.A. 
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB MG109730) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
7 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021375-06.2018.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO 
PROCURADOR MUNICIPIO: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES 
AGRAVADA: ALANES MENEZES SILVA 
ADVOGADOS: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA (OAB TO4052), EDSON DIAS DE ARAÚJO (OAB TO6299) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
8 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013401-83.2016.8.27.0000/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTES: JOÃO FERREIRA DE ASSIS, ARNALDO GONCALVES DA SILVA, FRANCISCO MARTINS DE SOUSA, 
IZAURILDA SEVERO DE ARAUJO, MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, SANDRA 
REGINA FRANCO BELGA, WILSON CIRQUEIRA DE FRANCA, JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA, ANTONIO CARLOS 
TRINDADE DA SILVA, WALLISON JUNIOR DE FREITAS, ROSANGELA PARREIRA DA CRUZ, MICHELLY CRISTIANY DE 
LIMA, RAGLEBIO TEIXEIRA DE BRITO, JOAO BATISTA OLIVEIRA 
ADVOGADO: JORGE LUIZ FERREIRA PARRA (OAB TO3365) 
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ECOLOGICA SITIOS CANTO DAS ARARAS 
ADVOGADO: FRANCISCO SEIXAS TADEU DE LIMA (OAB TO5146) 
AGRAVADOS: VERONICA TEREZA CARVALHO COSTA, MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ CLABRESE, 
RODRIGO OTAVIO COELHO SOARES (OAB TO1931), MARIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI FILHO, MARIO JOSÉ GONZAGA 
PETRELLI 
ADVOGADOS: ROBERTO LACERDA CORREIA (OAB TO2291), ELIZABETH LACERDA CORREIA (OAB TO3018), FLÁVIA 
GOMES DOS SANTOS (OAB TO2300), RODRIGO OTAVIO COELHO SOARES (OAB TO1931) 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-PRESIDENTE 
  
9 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007600-98.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RAFAEL RESENDE SANTOS 
ADVOGADOS: RAONI ROSALDO RAMALHO RIBAS (OAB TO9287), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO ESTADUAL DA CIDADANIA E JUSTIÇA DO - ESTADO DO TOCANTINS, DIRETOR - CADEIA 
PÚBLICA DE ARAGUACEMA 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
10 RECLAMAÇÃO Nº 0017862-93.2019.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
RECLAMANTE: BANCO ORIGINAL S.A 
ADVOGADO: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB SP86908) 
RECLAMADO: MARIA NAZARÉ LIMA 
ADVOGADO: ELISEU RIBEIRO DE SOUSA (OAB TO2546) 
PROCURADOR JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
11 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003031-54.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: CAROLINA MATTOS GOES 
EMBARGADO: ALCINDINO BRAGA LEITE 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
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RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
12 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009571-21.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ANTÔNIO MARCIO DE SOUSA LIMA 
ADVOGADO: RÁVILLA ARAÚJO DE CASTRO (OAB TO10060) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
13 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009300-12.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: CLEUDISSON PEREIRA LIMA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
  
14 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0037201-38.2019.8.27.0000/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA JUSTIÇA: ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
EMBARGADO: ALDENIR ALVES TEIXEIRA 
ADVOGADO: GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES (OAB TO6758) 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
  
15 AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0009650-97.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: JARDEL AGUIAR LUZ 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO284A) 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
  
16 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007364-49.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RAQUEL PINTO MIGON 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
  
18 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005257-32.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS-APRA-TO 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225) 
IMPETRADOS: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, CHEFE DO ESTADO MAIOR DA 
POLICIA MILITAR DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
19 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0011203-82.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: RICARDO GONÇALVES BARTZ 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
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EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
20 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003366-73.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RAFAEL BARRETO DE MENESES 
ADVOGADO: EMMYLLE PEREIRA TELES (OAB TO8661) 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO 
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
  
21 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL Nº 0009770-43.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTE: AESBE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO 
ADVOGADO: WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB SP97282) 
REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS, MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
22 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008789-14.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JOZIEL BARBOSA FERNANDES 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
23 HABEAS DATA Nº 0006133-84.2020.8.27.2700/TO. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTE: CASSIVAL CAPONI 
ADVOGADO: CARLOS CÉSAR MENDONÇA FILHO (OAB TO6706) 
REQUERIDO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
24 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002899-94.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JOSÉ VENDIDO DO EGITO CURCINO DA SILVA 
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
  
25 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0006421-32.2020.8.27.2700/TO ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO TOCANTINS - 
ASSOETO 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), ANA GABRIELLA ARAUJO GOMES (OAB TO5580) 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
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26 AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000213-81.2020.8.27.0000/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: AESBE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO 
ADVOGADOS: WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB SP97282), BRUNA BONILHA DE TOLEDO COSTA AZEVEDO (OAB 
TO4170) 
AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - ESTADO DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
ADVOGADO: MURILO AGUIAR MOURÃO 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
  
27 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005399-36.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: DIEGO APHONSINE DE SOUZA AMORIM 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018) 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA 
MILITAR DO TOCANTINS 
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
PROCURADOR JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
  
28 AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0010846-05.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: JOSÉ LOPES FERREIRA 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO284A) 
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA-JUIZ CERTO 
  
29 AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0009993-93.2020.8.27.2700/TO.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVANTE: JOSÉ SANTANA NETO 
ADVOGADOS: FLAVIANA MAGNA DE S. S. ROCHA (OAB TO2268), LUCIDIO BANDEIRA DOURADO (OAB TO010428), LESIÊ 
LIEGORE NOLÊTO BEZERRA (OAB TO010481) 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
PROCURADOR JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA-JUIZ CERTO 
  
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, dia 23 de 
setembro de 2020. 
  
  

Wagne Alves de Lima 
Secretário do Tribunal Pleno 

  
  
  

PAUTA ADMINISTRATIVA 
  

4ª SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA 
  
Serão julgados, em sessão presencial, na 4ª Sessão Ordinária Administrativa, pelo Colendo Tribunal Pleno do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, no dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, a partir das 14 horas, 
ou nas sessões posteriores quer ordinárias, quer extraordinárias, os feitos abaixo relacionados, assim como os adiados ou 
constantes de pautas já publicadas e os trazidos em mesa: 
  
1. PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 20.0.000012-2– SEI. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTES: ALLAN MARTINS FERREIRA, ANTÔNIO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 
LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA E OCÉLIO NOBRE DA SILVA. 
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REQUERIDO: TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ASSUNTO: 251/2020 – REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 3ª 
ENTRÂNCIA DE PALMAS - TO. 
  
2-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0007842-57.2020.8.27.2700/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
EMBARGANTE: REGINALDO DE SOUZA MANRIQUE 
ADVOGADO: ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA (OAB TO1545B) 
EMBARGADO: CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
  
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, 23 de setembro 
de 2020. 
  

Wagne Alves de Lima 
Secretário do Tribunal Pleno  

 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020539-96.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000432-04.2015.8.27.2738/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
AGRAVANTES: ANA JOSÉ GOMES SANTANA E JOSÉ GOMES DA SILVA 
ADVOGADO: JOSE MANOEL DOS PASSOS GONCALVES MENDES – OAB/DF 18100 
AGRAVADO: VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA 
ADVOGADO: MARCELO CARMO GODINHO – OAB/TO 939 
AGRAVADO: ESPOLIO DE LUCIR LUIZ FONTANA 
ADVOGADO: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR – OAB/TO 2426 
AGRAVADA: HELEN MARIA PEREIA QUEIROZ 
ADVOGADO: MARCELO CARMO GODINHO – OAB/TO 939 
AGRAVADO: LUIZ PATRICIO GOMES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVADA: JUSSARA FÁTIMA DE MORAIS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA REFERENTE AO MÉRITO DO 
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS CINGEM-SE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE 
PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIAS DEBATIDAS E ANALISADAS, CUJA DECISÃO DESFAVORECE O 
EMBARGANTE. DIANTE DESSE QUADRO, A PRETENSÃO VEICULADA NO VERTENTE RECURSO, NO TOCANTE AS 
SUPOSTAS OMISSÕES REFERENTES AOS PEDIDOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. 
O JULGADO DECLINOU SUFICIENTEMENTE OS FUNDAMENTOS PARA O DESFECHO CONFERIDO À POSTULAÇÃO, EM 
OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 489, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 93, INCISO IX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HAVENDO O VOTO ABORDADO OS TEMAS PERTINENTES PARA A SOLUÇÃO 
DA QUAESTIO DEVOLVIDA, NOTADAMENTE QUANTO A NATUREZA DOS PROVENTOS E POSSIBILIDADE DE 
CONSTRIÇÃO. O ARTIGO 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PASSOU A ACOLHER A TESE DO 
PREQUESTIONAMENTO FICTO, FICANDO O ATENDIMENTO DESSE REQUISITO CONDICIONADO AO 
RECONHECIMENTO, PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DE QUE A INADMISSÃO OU A REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS 
NA ORIGEM VIOLOU O ARTIGO 1.022 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.   
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO 
VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, negar-lhe provimento, em virtude da 
ausência de omissão, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA 
MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada 
pela Procuradora de Justiça ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 09 de setembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025695-65.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
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PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
APELADA: HELIENE DA CRUZ CAMPOS LUZ 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADO: H DA CRUZ CAMPOS LUZ 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO – VERBA DE SUCUMBÊNCIA - 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. Havendo o pagamento da dívida após concretizada a citação da parte executada, 
mesmo que a quitação do débito tributário tenha sido na via administrativa, ainda assim resta evidenciado que o devedor deu 
causa à execução fiscal, portanto, deve ser-lhe imputado a condenação na verba de sucumbência, incluindo honorários ao 
exequente. Apelo provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de setembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002391-71.2018.8.27.2716/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: JESULINDO MALHEIROS DE MORAES (RÉU) 
ADVOGADO: CLAYRTON SPRICIGO – OAB/TO 334B 
APELADO: 1º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVO JARDIM (AUTOR) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – PRETENSÃO DE ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E AVERBAÇÃO DE FORMAL DE 
PARTILHA – EXIGÊNCIA DA OFICIALA DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIO GEORREFRENCIAMENTO – NECESSIDADE DE 
DESMEMBRAMENTO DE ÁREA MAIOR COM REGISTRO EM CRI DE OUTRO MUNICIPIO – LEGALIDADE. A teor da 
exigência do art. 176, §§ 3º e 4º, da Lei de Registros Públicos, é imperativa a realização de prévio georreferenciamento, para 
recepção do pedido de abertura de matrícula e registro de formal de partilha, de área herdada, que deve ser desmembrada de 
imóvel maior, com registro em município vizinho. Inaplicável, na hipótese, a disposição do art. 2º, §2º do Provimento nº 06/2017, 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, que não contempla a hipótese de desmembramento com a abertura 
de nova matrícula. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de setembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009503-71.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: MARVEM ATACADO E VAREJO EIRELI EPP 
ADVOGADOS: LOUSIANI DREYER – OAB/GO 32733 E MAURILIO PINHEIRO CÂMARA FILHO – OAB/TO 3420 
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C.C REPARAÇÃO POR 
DANOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL SUSPENSA. PROVA DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. DECISÃO REFORMADA. 1.1 A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz 
jus ao benefício da justiça gratuita desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 
481, do STJ. 1.2 Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por intermédio da juntada de declaração 
de imposto de renda, cadastro nacional de pessoa jurídica (com situação cadastral “suspensa”), comunicado de paralisação 
temporária de atividades junto a JUCETINS, bem como, demonstrativo do resultado do exercício (DRE) onde ficou atestado 
prejuízo do exercício no valor de R$ 382.126,13, demonstram comprovação, por parte da agravante, de ausência de condições 
para suportar os encargos do processo, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo 
a jurisdição, garantia constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para conceder a agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de 
viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de 
setembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009361-67.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: MARCOLINA ANA DE ALMEIDA NASCIMENTO 
ADVOGADOS: EDSON DIAS DE ARAÚJO – OAB/TO 6299, RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA – OAB/TO 4052 E HERICO 
FERREIRA BRITO – OAB/TO 4494 
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DA 
JUSTIÇA. JUNTADA DE COMPROVANTES DE RENDA. PROFESSORA APOSENTADA. RENDA MENSAL DE POUCA 
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MONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio 
da juntada de contracheques, referentes aos proventos de aposentadoria do cargo de professora normalista, os quais indicam 
que a autora possui renda mensal líquida de pouca monta, não há óbice à concessão, sobretudo, quando as despesas 
processuais representam aproximadamente 19% por cento de seus rendimentos líquidos, razão pela qual se impõe o 
deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária à agravante, ante a demonstração de 
sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a 
jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de setembro de 2020. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 5000016-35.2010.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: EDER CRISLEY CAMPOS SILVA 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) EDER CRISLEY CAMPOS SILVA, brasileiro, casado, motorista, nascido(a) aos 22/09/1983, 
filho de MARILENE ROSA CAMPOS SILVA e SILMAR JACINTO DA SILVA, portador do CPF nº 969.058.911-34, por estar(em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não 
comparecendo o(a) acusado(a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os 
autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Alvorada-TO, 18 de 
setembro de 2020. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000631-18.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
RÉU: MARIA DE LOURDES PINTO SANTIAGO - REVEL 
RÉU: M. DE L. P. SANTIAGO - REVEL 
RÉU: JOSÉ HELANO SANTIAGO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 275: "Evento 271, exequente requereu inclusão do nome do executado nos cadastros de 
inadimplentes através do sistema SERASAJUD. Decido. Nos termos do art. 782, §3º do CPC é possível o juízo determinar a 
inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, de modo que não tendo sido satisfeito o crédito exequendo 
após regular intimação do executado para pagar a dívida de forma voluntária, entendo que merece acolhimento esse pedido 
apresentado pelo credor. Defiro o pedido na inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. 
Determino:  1 PROMOVA-SE a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 
SERASAJUD (art. 782, §3º, CPC); 1.1 EXPEÇA-SE certidão para protesto do título executivo judicial, conforme art. 517 do CPC. 
2 Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar o devido andamento idicando bens penhoráveis. 3 
Transcorrido o prazo retro sem manifestação, PROSSIGA-SE conforme art. 485, III, c/c §1º do CPC, PROMOVENDO-SE a 
intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 
sem a resolução do mérito. OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, adotando-se as 
normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Editais de citação 
MONITÓRIA Nº 0021320-22.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: R. MENDES DA SILVA & CIA LTDA - ME 
RÉU: J M DE SOUSA FOTOGRAFIAS - ME 
EDITAL Nº 1250580 
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 188075632817 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
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FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR a requerida J M DE SOUSA FOTOGRAFIAS - ME, CNPJ 09.235.331/0001-85, 
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da exordial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento do débito (valor da causa), bem como para o pagamento de honorários advocatícios na proporção de 5% 
do valor atribuído a causa. CIENTIFICAR de que: (a) querendo, poderá oferecer embargos, no mesmo prazo, que suspenderão a 
eficácia do mandado inicial até julgamento em primeiro grau; (b) que poderá valer-se, no que couber, do disposto no artigo 916 
do CPC (No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O 
exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento 
em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado 
ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os 
atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em 
penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações 
subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de 
multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa 
renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença); (c) que não 
efetuado o pagamento ou não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de 
qualquer formalidade, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, do 
Código de Processo Civil, no que couber, acrescido das custas e taxa judiciária iniciais pagas pela parte autora, bem como 
honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa; e (d) que cumprido o mandado/ordem no prazo fixado, ficará 
isento do pagamento das custas processuais. Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código 
de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de 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, aos 27/08/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
 Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1250580v2 e do código CRC 2ab1649a. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0028281-08.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: PEDRO ALVES GUEDES 
RÉU: RÉU INCERTO OU DESCONHECIDO 
EDITAL Nº 1303958 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 357941297819 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR as pessoas que não forem localizadas no imóvel pelo oficial de 
justiça, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, para, querendo, responder a ação, 
dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou 
eletrônico, (art. 224 c/c art.231, VII, CPC), sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 341 e 
344 doCPC). Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia.. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no 
placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
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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, aos 04/09/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada.Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma 
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 1303958v2 e do código CRC c17c9ed3. 
  
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 50002328-69.2010.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) ANA ARLETE RIBEIRO DO AMARAL COSTA, brasileira, CPF 623.933.241-00, , atualmente em local incerto 
e não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito 
acima, para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 
epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006, 
sob pena de revlia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos . (...)Araguaína/TO, 23 de setembro de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 50002328-69.2010.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) EDMAR SOUSA DE OLIVEIRA, brasileira, CPF 533.881.351-34, , atualmente em local incerto e não sabido, 
conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para 
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 
epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006, 
sob pena de revlia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos . (...)Araguaína/TO, 23 de setembro de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 50002328-69.2010.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/05/95, natural de Xambioa-TO, 
filha de Iracema Pereira dos Santos CPF 064.012.541-73, , atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificou o 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou 
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-lhe  vista os autos pelo prazo 
legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a 
Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo art. 129, caput, 147 e 150, 1, sob a form do art. 69, todos do Código Penal, 
sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao 
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conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos . (...)Araguaína/TO, 23 de setembro de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
 EDITAL N° 1323236 - Edital de Intimação de Sentença, corn prazo de 20(vinte) dias. 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virei ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°0015114-21.2019.8.27.2706, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BENTA JOAQUINA DE SOUSA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 
188.765.601-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomar ciência do inteiro tear da SENTENÇA proferida no evento n.° 17 - SENTI dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO 
o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o 
pagamento informado no evento 15. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Central de 
Execuções Fiscais que: 1 - Intimem-se as partes dâ presente sentença; 2 - A executada deverá ser intimada pessoalmente, haja 
vista não ter ela advogado constituído nos autos; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte Contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente dê juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3°), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Oficio circular n° 218/2011/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 com os 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. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e 
REMETA-SE o processo à COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. . Intime-se. Cumpra-se. Aragnaina-TO, 10 de março de 2020 (10/03/2020). Sergio Aparecido 
Paio - Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de setembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar 
Judiciário, que o digitai. 
 
EDITAL N° 1323475 -  Edital de Intimação de Sentença, com prazo.de 20(vinte) dias. 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 0016740-75.2019.8.27.2706, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BENEDITO FERNANDO DOS REIS, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 
218.673.481-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de I 5(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.° 17- SENTI dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO 
o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o 
pagamento informado no evento 15. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Central de 
Execuções Fiscais que: 1 - Intime-se a parte executada da presente Sentença. Esclareço que esta deverá ser intimada 
pessoalmente, haja vista não ter ela advogado constituído nos autos; 2 - Cientifique-se a exequente da presente sentença, ante a 
renúncia ao prazo recursal; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Oficio circular n° 
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 com os 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. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 03 de março de 2020 (03/03/2020). Sergio Aparecido Paio - Juiz de 
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado 
do Tocantins, aos dias 23 do mês de setembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY E BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
Edital de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5000166-82.2002.8.27.2706, proposta 
pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em face de MAURO C A OLIVEIRA 
& CIA LTDA, CNPJ n°02156370000148 e ANEZIA FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF n°13645552120, sendo o mesmo para 
INTIMAR as partes executadas que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.° 76 dos autos em epigrafe, a seguir transcrito: "ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta 
no evento 66, reconhecendo a ocorrência da prescrição da presente execução fiscal nos termos da antiga redação do artigo 174, 
inciso I, parágrafo único do Código Tributário Nacional e consequentemente, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 156, inciso V dô Código Tributário Nacional. Condeno a 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, com base no artigo 85, §§ 1°, 2° e 3° do CPC. Condeno a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL as custas 
processuais, se houver, por força do v. acórdão proferido nos autos da ADI n°. 0025933-55.2017.827.0000, pelo Egrégio Pleno 
do TJTO, referendando o provimento liminar que suspendeu a eficácia dos artigos 1° e 2° da Lei Estadual n°. 3.296/2017, que 
alterou as Leis n° 1.286/2001 e 1.287/2001, até o julgamento, final daquele feito. Intimem-se as partes da presente sentença. 
Caso seja interposto recurso de apelação; I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. 
TJ7'0, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Oficio circular n° 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 com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJU1V, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN — Contadoria Judicial Unificaria 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei. FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 00050538520168272713, promovida pelo FOSPLAN COMÉRCIO E 
INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS em face de PATRICIA MARINA WINNKES, em trâmite perante o Juízo da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins – TO, realiza a CITAÇÃO da parte executada PATRICIA MARINA WINNKES, 
brasileira, inscrita no CPF 962.471.699-49, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, intime-se o executado para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (Art. 335 do CPC). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 04 de setembro de 2020. Eu,  Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica Judiciária, digitei e 
conferido pela Chefe de Secretaria Valquíria Lopes Brito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
Autos: 5000986-25.2012.827.2715 Chave: 178161434014 
Ação: Procedimento Comum 
Requerentes: Marinalva Marinho Gomes da Silva e Outros 
Advogada: Dra. Juscelir Magnago Oliari TO1103 
Requeridos: Antônio Zerbetto Neto e Outros 
INTIMAÇÃO:Fica o requerido: Antônio Zerbetto Neto, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em lugar incerto e 
não sabido, intimado para no prazo de 5 dias manifestar-se sobe os Embargos de Declaração apresentado no evento 140. 
 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº  5000001-57.1992.8.27.2715  CHAVE DO PROC. 504306112314 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
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Advogado: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO 
Requerido: ARNO ILVO ERIG/ COMAICO - COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE LTDA/ GALDINO 
LISBOA MORAES/ JOÃO LINO/ JOSE HUMBERTO ZANINI 
INTIMAÇÃO: dos requeridos ARNO ILVO ERIG,  CPF 158.478.880-15, COMAICO - COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL 
DO CENTRO OESTE LTDA, CNPJ: 24.863.516/0001-28, GALDINO LISBOA MORAES, CPF: 084.484.269-91, JOÃO LINO, 
JOSE HUMBERTO ZANINI,  CPF:  295.229.519-00 residentes em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 5 (cinco) 
dias, para tomarem conhecimento sobre o andamento atualizado desta demanda, especialmente sobre : a decisão do evento 
37; o auto de avaliação anexado no evento 66; juntada do demonstrativo atualizado do débito exequendo, evento 97; e a 
presente decisão.  INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.  Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc. O PRESENTE ATO POSSUI FORÇA 
DE MANDADO.  WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito.” 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus 
trâmites legais, os autos de Medida Protetiva nº 0002697-09.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o acusado 
JOSÉ RESPLANDE VIANA, (autor), brasileiro, casado, nascido aos 21/09/1962, filho de Maria Resplande Viana e Liberato 
Resplande de Lima, CPF 273.923.331-00, atualmente em local incerto e não sabido, por infração Art. 57 e art. 147 do CP, 
conforme consta dos autos, fica intimado pelo presente sobre a Decisão de Concessão de Medida Protetiva (Evento 04). Para 
conhecimento de todos é publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade 
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 23 de setembro de 2020. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Servidora Judicial, 
lavrei o presente.  
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0001973-78.2014.8.27.2715, que a justiça pública move contra o(a) 
acusado(a) FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/01/1958 em CERES-GO, CPF 
218.951.981-00, atualmente em local incerto e não sabido, por infração do art. 306, §1º, incisos I e II, da Lei 9.503/97, conforme 
consta dos autos, fica intimado(a) pelo presente sobre a sentença condenatória nos autos supra. Para conhecimento de todos 
é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 23 de setembro de 2020. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, 
lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
AUTOS Nº: 0003194-20.2019.8.27.2716 
Requerente: AMANDA FERREIRA SIQUEIRA 
Adv(a): Não constituído 
Requerido(a): DOMINGAS CLEIDIANE CIRQUEIRA SOARES SILVA 
Adv(a): Não constituído 
Ficam as Partes: Requerente e Requerido(a) acima identificadas, INTIMADAS da sentença proferida nos autos acima 
mencionados, a seguir transcrita: SENTENÇA: (evento 36): “Autora promoveu Ação pelo rito sumaríssimo do Juizado 
Especial em desfavor de requerida , objetivando receber a importância descrita na petição inicial. No evento retro, a parte 
reclamante requereu a extinção do feito, porque o devedor satisfez a obrigação. Sendo assim, DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO, tendo como fundamento o art. 200 do NCPC. Determinando seu arquivamento, após as formalidades legais. Após, 
à COJUN para o cálculo de custas finais, se existentes. P.R.I. Dianópolis-TO, 09/09/2020. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de 
Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1746/2020 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 22 de setembro de 2020 
Dispõe sobre o cumprimento de mandados judiciais e outros atos junto às unidades prisionais. 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FILADÉLFIA, ESTADO DO TOCANTINS, o Excelentíssimo Senhor JORDAN 
JARDIM, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
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Considerando as ferramentas existentes no sistema e-Proc - versão nacional; 
Considerando a necessidade da regulamentar os serviços administrativos e a prestação da tutela jurisdicional na Comarca de 
Filadélfia. 
RESOLVE: 
Art 1º. Determinar aos cartórios judiciais e outras unidades da Comarca de Filadélfia que confeccionem, expeçam e 
remetam às unidades prisionais, os mandados judiciais, as notificações e as requisições, bem como os alvarás judiciais, os 
ofícios e outros atos, diretamente via sistema e-Proc, devendo constar todas as informações necessárias e essenciais ao 
respectivo ato, especialmente o número e a chave (se for o caso) do processo, o nome das partes, assim como os arquivos 
digitais pertinentes à diligência, tudo no mesmo evento. 
§ 1º. Para realização da remessa dos atos diretamente no e-Proc a essas entidades citadas no caput, devem os servidores e/ou 
colaboradores promover a inserção no sistema do respectivo responsável (Diretor, Coordenador, Chefe, etc.) como ‘Autoridade 
Coatora’, observando-se os manuais disponibilizados pelo TJTO (passo a passo). 
§ 2º. Caso o responsável ainda não tenha realizado o pré-cadastro no e-Proc, solicitar a essa autoridade a promoção do 
cadastro, via e-mail: distribuicao@tjto.jus.br. 
Art. 2º. Dê-se ciência a todos os Servidores da Comarca de Filadélfia. 
Art. 3º. Encaminhe-se esta Portaria, via SEI, para submissão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e da Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e vinte (22.09.2020). 
 

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

Intimações às partes 
Fica a parte requerida abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001209-23.2013.8.27.2721/TO 
Requerente: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerida: LANNIEL PRIMO OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, professor, RG n. 428.264 2ª via SSP/TO, CPF n. 990.040.891-87. 
SENTENÇA: "Posto isso e tudo mais que dos autos consta,  defiro os pedidos contidos no evento119, para em consequência 
autorizar o levantamento da importância bloqueada no evento112, acrescida de juros e correção monetária, expedindo-se alvará 
em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, na conta indicada no evento119 e, em face da satisfação 
da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 
custas por ter se formado a relação processual. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 
necessárias. CIRO ROSA DE OLIVEIRA. JUIZ DE DIREITO". Em Guaraí, aos 10/9/2020. 
 
Fica a parte requerida abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0006009-72.2019.8.27.2721/TO 
Requerente: K.F.V. DA F.G. 
Requerida: JÉSSICA SABINO BARCELOS, brasileira, solteira, estudante, RG n. 1.187.152 SSP/TO, CPF n. 050.711.061-75. 
SENTENÇA: "Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo, 200, 
parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 
EXTINTO o processo sem julgamento do mérito art. 485, VIII do CPC. Custas pela parte que desistiu. Publique-se, registre-se, 
intimem-se e após o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas legais e baixas necessárias. CIRO ROSA DE OLIVEIRA. 
JUIZ DE DIREITO". Em Guaraí, aos 24/8/2020. 
 

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 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. 0002636-
04.2017.8.27.2721, ajuizada por MARILDA RIBEIRO DO SANTOS em desfavor ISMAEL RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, 
solteiro, relativamente incapaz, inscrito no RG n. 875.483 SSP/TO,  CPF n. 015.906.311-61, nascido aos 15/07/1993, filho de 
Mariano Pereira dos Santos e Iracema Ribeiro dos Santos, residente e domiciliado na Rua Novo Acordo, nº. 15, Lagoa do 
Tocantins/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de retardo mental de grau moderado CID-
10 F03, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a 
Sra. MARILDA RIBEIRO DOS SANTOS, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 122, 
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 
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artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição de ISMAEL RIBEIRO DOS 
SANTOS, declarando-a 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 
genitora MARILDA RIBEIRO DOS SANTOS, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 
imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a 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 a curadora 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 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 
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO,07 de abril de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito". Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31/08/2020). 
Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito em substituição na 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. 0003706-
22.2018.8.27.2721, ajuizada por JOSE REINALDO ROSADO DA SILVA em desfavor JOSE ROSADO DA SILVA, brasileiro, 
casado, aposentado,  interditado, nascido aos 22/10/1939, natural de Santa Vitória/MG, filho de João Rosado da Silva e Maria 
Abadia de Jesus,  RG n. 3.144.857 SSPMG e CPF n. 040.112.286-72, residente e domiciliado na Avenida 11 de abril, nº 2352, 
Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de  Alzheimer CID G-30, 
relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos de natureza patrimonial e negocial, sendo lhe nomeada CURADORA a 
sua Esposa a Sra. Marlene Rosado de Oliveira Silva, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – 
evento 110, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o 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 JOSÉ ROSADO DA SILVA, 
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, § 1º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditado a sua esposa Marlene 
Rosado de Olivera Silva, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 
pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 
exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interditado. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições 
acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 755,§ 3° e 759, § 1º do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. De já sai 
intimada a curadora do interditado para prestar compromisso, em cujo termo deverão constar às restrições supra, todas 
referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens do interditado, sem autorização judicial, bem como juntar a 
certidão hipotecária, no prazo de 05 (cinco) dias. Inscreva-se a sentença no Registro Civil do interditado (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 do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da 
curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se ao Cartório Eleitoral. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao 
requerido, em face do exposto na contestação, por ser pessoa carente na forma do art. 98 do CPC. Custas na forma da lei pelo 
requerido, entretanto em face deste ser beneficiário da assistência judiciária, fica suspenso o pagamento das custas, até 
eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, a parte assistida não 
puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do NCPC). Dou a presente por publicada em 
audiência e delas intimadas as partes. Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquive-se o feito com as 
baixas necessárias”. Sentença proferida em audiência realizada aos 06 de março de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de 
Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 
(28/06/2020). Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instancia, digitei. 
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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 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. 0001567-
97.2018.8.27.2721, ajuizada por ALTINO DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
sem profissão definida, inscrita no RG nº. 332.548 SSP/TO e CPF nº. 748.159.111-34, nascida em 10/03/1978, natural de 
Guaraí/TO, filha de Simão Pereira de Sousa e Irene de Sousa Oliveira, residente e domiciliada na Fazenda Bom Jesus, Zona 
Rural de Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de deficiência mental Documento 
CID-10 F72, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos de natureza patrimonial e negocial, sendo lhe 
nomeado CURADOR o seu irmão Sr. ALTINO DE SOUSA OLIVEIRA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos 
da r. sentença – evento 60, 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 para o fim de decretar a interdição 
de ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA, 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 da 
interditanda o seu irmão ALTINO DE SOUSA OLIVEIRA, 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 do exequente 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, 30 de abril de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (28/08/2020). 
Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instancia, digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1736/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 22 de setembro de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 25/09/2020 a 02/10/2020 
conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
   b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
   Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
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Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 

25/09/2020 02/10/2020 Comarca de Colinas-TO 

Dr. José Roberto Ferreira 
Ribeiro 
Das 18h00min do dia 
25/09/2020 às 11:59 horas 
do dia 02/10/2020 
Telefone: (63) 99976-3572 

  
DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Marcus Martins Santos de Sá 
Mat: 353122 
Das 18h00min do dia 
25/09/2020 às 11:59 horas do 
dia 02/10/2020 
Telefone: (63) 99976-3572 

25/09/2020   02/10/2020 Servidor/Assessor Colinas-TO 

SERVIDOR(A): 
Lorena Aparecida Menezes 
Reis Rocha Mat:282247 
Das 18h00min do dia 
25/09/2020 às 11:59 horas do 
dia 02/10/2020 
Telefone: (63) 99976-8127 

ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

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

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

25/09/2020 02/10/2020 Leonardo Nascimento Reis Mat:352330 (Arapoema) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(Sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

25/09/2020  02/10/2020  Andrehan Assunção Paula- Mat: 154062 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e vinte 
(22/09/2020). 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0013119-56.2018.8.27.2722 
Chave do processo: 438450791518 
Acusado: SAMOEL FERREIRA PEREIRA 
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito em Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial 
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0013119-
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56.2018.8.27.2722 e Chave nº438450791518 que a Justiça Pública como autora move contra SAMOEL FERREIRA 
PEREIRA, brasileiro, casado, comerciante, nascido aos 31/01/1982, natural de Açailandia-PA, filho de Ideval Alves Pereira e 
Maria da Luz Ferreira, portador do CPF nº 681.527.442-04, RG nº 4241016 SESP/Polícia Civil/PA atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas penas previstas no art 366 do CPP. E, para que chegue ao conhecimento do(a) acusado(a), 
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado para responder 
a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público, ao qual 
será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer resposta à acusação, por escrito, 
e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
09/09/2020. Eu, Henrique Nunes Martins,  Estagiário Judicial, lavrei o presente e o inseri. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 005939-14.2019.8.27.2722 
Chave do Processo nº 870995039419 
Denunciado: DARLEY DA SILVA LIMA 
Vítima:ALESSANDRA TAVARES DE SOUSA 
O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em favor da vítima ALESSANDRA TAVARES DE SOUSA, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, ficando esta intimada de todo o teor da sentença proferida cujo segue transcrito o dispositivo : Isto 
posto, DECIDO: A materialidade   está  comprovada no   Laudo   de   Lesão Corporal nos autos do Inquérito Policial 0005772-
06.2017.8.27.2722 (Evento 03). E a autoria também resta comprovada diante das declarações da vítima: Que conviveu com o 
acusado por cerca de 08 anos. Que atualmente está separada do acusado. Que tem muito tempo. Que sofre de problemas de 
saúde, tem problemas psicológicos, então para definir bem os fatos é bem difícil.  Que não lembra bem dos fatos, no entanto 
confirma que os fatos aconteceram.   Que   fez   o   boletim   de   ocorrência   e   lhe   deram   até   uma medida   protetiva.   
Que   confirma   que   foi   lesionada   e   ameaçada   nesta ocasião, somente não sabe descrever como foi os fatos. Que o 
acusado começou a discussão primeiro. Que estava na casa de sua vizinha. Que de repente o acusado chegou brigando com a 
depoente. Que pediu para o acusado sair e ele não saiu. Que confirma que deu um empurrão no acusado. O acusado, por sua 
vez, quando interrogado, afirmou que: A vida continuou para os dois em paz. Que não houve agressão de sua parte, apenas 
revidou um empurrão da vítima. Que estava embriagado e não se lembra de ameaças. Verifica-se que o acusado nega os dois 
delitos, afirmando que não se lembra de ter ameaçado sua ex-companheira e que apenas revidou um empurrão da mesma. Com 
efeito, quanto ao crime de ameaça, denota-se que a promessa proferida pelo acusado foi apta a causar o efetivo temor na 
vítima.Por este motivo, as palavras da vítima, quando aliadas a outros elementos de convicção (laudo de lesões corporais por 
exemplo) possuem especial relevância, tal qual a hipóteses dos autos, tornando suficiente para sustentar um decreto 
condenatório.No tocante ao crime de lesão corporal, as declarações da vítima são coerentes com as lesões corporais 
constatadas na mesma através do laudo pericial, o qual concluiu que a lesão sofrida pela vítima resultou em escoriações   em   
face   lateral   terço   inferior antebraço   esquerdo   e   face   ventral   terço   inferior,   ambos   medindo   1,0cm.Assim, afastada 
a tese defensiva de que não há provas suficientes para condenação, encontram-se provadas a autoria e a materialidade delitivas 
quanto ao crime de lesão corporal e quanto ao crime de ameaça.Isto posto, condeno o acusado DARLEY DA SILVA LIMA pela 
prática do crime de lesão corporal capitulado no art. 129, § 9º, do CP; e pela prática do crime de ameaça capitulado no art. 147 
do CP, com as disposições da Lei 11.340/06.Passo à análise e individualização da pena:Quanto ao crime de lesão 
corporal:Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, denota-se que os motivos e as circunstâncias do delito são 
reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, uma vez o acusado agrediu fisicamente a ofendida e a intimidou, fato este 
que não teve contribuição pelo comportamento da mesma.Verifica-se que o acusado não possui maus antecedentes, nos 
termos da certidão de evento 06, uma vez que os processos expostos na certidão, um deles é uma medida protetiva, e o outro é 
um inquérito, que não pode ser considerado em virtude da súmula 444 do STJ que veda a utilização de inquéritos policiais e 
ações penais em curso para agravar a pena.A culpabilidade do agente considerando a sua posição frente ao bem jurídico 
violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo 
circunstâncias que motivem a valoração negativa.As demais circunstâncias conduta social, a personalidade do agente, e as 
conseqüências do crime são favoráveis, ou não há elementos suficientes para sua correta aferição.Desta forma, fixo a pena 
base em 03 (três) meses.Ausentes circunstâncias atenuantes.Reconheço a agravante prevista no art. 61, II, f, CP (violência 
contra a mulher), mas deixo de considerar para evitar bis in idem.Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.Fixo a 
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.Quanto ao crime de ameaça:Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 
59/CP, denota-se que os motivos e as circunstâncias do delito são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, uma vez 
o acusado agrediu moralmente a ofendida e a intimidou, fato este que não teve contribuição pelo comportamento da 
mesma.Verifica-se que o acusado não possui maus antecedentes, nos termos da certidão de evento 06, uma vez que os 
processos expostos na certidão, um deles é uma medida protetiva, e o outro é um inquérito, que não pode ser considerado em 
virtude da súmula 444 do STJ que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena.A 
culpabilidade do agente considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e 
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reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.As 
demais circunstâncias conduta social, a personalidade do agente, e as conseqüências do crime são favoráveis, ou não há 
elementos suficientes para sua correta aferição.Sendo assim, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.Não estão 
presentes circunstâncias atenuantes.Agravo a pena em 05 (cinco) dias de detenção por ter sido cometido contra a ex-
companheira (art. 61, II, “e” do CP).Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.Fixo a pena em definitivo em 01 (um) 
mês e 05 (cinco) dias de detenção.ASSIM, NA SOMATÓRIA DAS PENAS DOS CRIMES SUPRACITADOS, TEMOS O 
PATAMAR DEFINITIVO DE 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.Em cumprimento ao disposto no artigo 
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da 
Execução.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o crime ter sido praticado 
com grave ameaça contra a pessoa, violando, portanto, o disposto no art. 44, inc. I do Código Penal.Considerando o disposto no 
artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a aplicação deste instituto (pena não superior a 2 anos). 
Contudo, confrontando este benefício com o quantitativo da pena aplicada revela-se desproporcional e prejudicial ao acusado. 
Portanto, diante da realidade do benefício ser mais gravoso que a execução da pena, deixo de aplicá-lo.Deixo de condenar o 
acusado nas custas processuais, vez que é assistido pela Defensoria Pública.Determino a suspensão dos direitos políticos do 
acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III).Deixo de fixar o valor mínimo para 
reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese.Caso existam 
medidas cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento das mesmas. Por outro lado, se houver medidas 
protetivas de urgência fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-las até o prazo final anteriormente fixado.Determino à 
serventia:Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário;Intime-se o acusado 
nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário;Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso 
de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), 
inclusive cartório eleitoral;Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas;P.R.I.Gurupi-TO, 22 de setembro de 
2020.JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Sentenças 
AUTOS Nº Nº 0001181-27.2019.8.27.2723/TO 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA 
ASSUNTO: 12290101 – CONTRA A MULHER, DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL, DIREITO 
PENAL 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
INDICIADO: JURANDIR GOMES DOS SANTOS 
SENTENÇA. Vistos etc. Em 10 de maio de 2019, foi inserido no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça, e-
Proc, Inquérito Policial, para apurar materialidade e autoria do delito previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal. Contudo, 
consta nos autos infomação acerca do falecimento do autor do fato, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame 
Necroscópico (Evento de nº 16). Ouvido o Ministério Público, manifestou este pela decretação da extinção da punibilidade pela 
morte do agente (Evento de nº 19). Ante ao exposto, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 
JURANDIR GOMES DOS SANTOS, relativamente à infringência do artigo 129, § 9º do Código Penal. Após o Trânsito em 
julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itacajá/TO, 21 de setembro de 
2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 1150). 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelopresente,fazsaberatodososinteressados,queserá(ão)levado(s)aLEILÃOo(s)bem(ns)penhorado(s),naseguinteforma:PRIMEIR
O LEILÃO: dia 08 de outubro de 2020, com encerramento às13h00min. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento do 
lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. Não sendo 
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDOLEILÃO:dia 08 
de outubro de 2020, com encerramento às 16h00min,pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da avaliação). Para 
cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término.LOCAL: Através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br.PROCESSO Nº. 0002421-79.2018.8.27.2725 de CARTA PRECATÓRIA CÍVEL em que é 
Requerente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e Requerido CICLOVIADISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA BICICLETAS E MOTOS 
LTDA. (CNPJ: NÃOINFORMADO) e RAIMUNDO NONATO SOUSA (CPF: 913.654.491-49)CDA: NÃO INFORMADOBEM(NS): 
Um lote de terreno urbano com área de 208,00m² (duzentos e oito metros quadrados), localizado na Rua 25 de Agosto, Centro, 
da cidade de Miracema do Tocantins/TO, que tem como confrontantes ao Norte Gardênio, aoSul José Rocha, ao Leste Adelson 
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e ao Oeste Rua 25 de Agosto. Benfeitoria: Um galpão feito em alvenaria, toda rebocada e coberta com telha e amianto emadeira, 
divididos em quatro cômodos sendo, um de 32,00m² e 02 de 16,00m² eum banheiro. O imóvel está em péssimo estado de 
conservação. Imóvel matriculado sob nº. 6969 do Cartório de Registro de Imóveis de Miracema do Tocantins/TO. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 20 de novembro de 2018.**Avaliação sujeita a atualização até a data da 
alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: DAVI RIBEIRO PIRES, Depositário Público.ÔNUS: 
Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 129.946,26 (cento e vinte e nove 
mil,novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), em 03 de outubro de2017.LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA 
MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.COMISSÃO DO LEILOEIRO: Havendo acordo, a comissão devida será de 2%(dois por 
cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo executado. Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, a ser paga pelo arrematante. Em havendo extinção por pagamento, a comissão será de 2%(dois por cento) sobre o 
valor do débito ou da avaliação – o que for menor – a ser pago pelo executado.**Se não houver expediente forense nas datas 
designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação 
judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens 
imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 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).DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de 
pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a 
condição de Arrematante, a entrega do(s)bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do 
leilão.**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, 
avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na 
prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial.FORMAS DE PAGAMENTO:A 
arrematação far-se-á com depósito À VISTA.PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 
parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 
considerado vil, conforme art. 895, I e II,do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas,no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor 
de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca 
judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de 
caução idônea:apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança 
bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da 
arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso da sua 
não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, 
nesse caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na 
forma acima determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 
cento) sobre a soma da parcela inadimplida com parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido,devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do 
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. 
Observação:Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa.LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s)bem(ns), poderá ofertar 
lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
edital, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 
termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, 
salvo disposição judicial diversa.Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não 
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 
no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado 
assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário,será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) 
penhorado(s)nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) 
mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias.INTIMAÇÃO:Ficam desde logo intimados o(s) 
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executado(s)CICLOVIADISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA BICICLETAS E MOTOS LTDA., na pessoa de seu Representante 
Legal e RAIMUNDO NONATO SOUSA e seu cônjuge, se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 
terreno e/outitular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão deuso especial para fins de moradia ou 
concessão de direito real de uso; credorpignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso debem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para aintimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 
antes da arrematação e da adjudicação do(s)bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código 
de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 
atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º 
do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. Miracema do Tocantins (TO), 26 de agosto de 2020. (As) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 08 de outubro de 2020, com encerramento às13h00min. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamentodo lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ousuperior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores aovalor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do 
SEGUNDOLEILÃO:dia 08 de outubro de 2020, com encerramento às 16h00min,pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do 
valor da avaliação). Para cadalance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para otérmino.LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br.PROCESSO Nº. 0001925-21.2016.8.27.2725 de EXECUÇÃO FISCAL em que 
éRequerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e RequeridoLUCIANA BEZERRA DOS SANTOS ME 
(CNPJ: 07.785.048/0002-82) e LUCIANABEZERRA DOS SANTOS (CPF: 005.918.951-70CDA: C-1663/2016BEM(NS): 01) 01 
(uma) Motocicleta Honda, Modelo Biz 125 ES, cor vermelha,placa MWV-9072/TO, em boas condições de uso e conservação, 
avaliada em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 02) 01 (uma) Motocicleta Modelo POP100, cor azul, placa MVJ-4802/TO, 
em boas condições de uso e conservação,avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 
8.000,00 (oito mil reais), em 04 de setembro de2018.**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial 
deapuração da correção.DEPOSITÁRIO: LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS, Rua Antônio Benvindo, nº. 970,Centro, 
Tocantínia/TO. PODER JUDICIÁRIOESTADO DO TOCANTINS1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO 
TOCANTINSPraça Mariano de Holanda Cavalcante, nº. 802, CEP 77.650-000Telefone: (63) 3366-2641 | E-mail: 
civel1miracema@tjto.jus.brÔNUS: Itens 01 e 02) Eventuais constantes no Detran/TO.** O arrematante declara estar ciente de 
que, além de possíveis ônus perante oDETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, quepoderão 
causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Ficadesde já ciente o arrematante que é responsável pela 
verificação de todos equaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusõesapós a confecção do 
edital de leilão e sua realização. Os impedimentos pararegistro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que 
preside oprocesso, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelode petição poderá ser obtida junto a 
equipe do leiloeiro.VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 12.123,46 (doze mil, cento e vinte etrês reais e quarenta e seis 
centavos), em 28 de julho de 2016.LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: Havendo acordo, a comissão devida será de 2%(dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo 
executado. Em casode arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pagapelo arrematante. Em 
havendo extinção por pagamento, a comissão será de 2%(dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação – o que for 
menor – a serpago pelo executado.**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-áno primeiro 
dia útil subsequente.DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados dequaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ouMandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. 
cotascondominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos deâmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenhaocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; paraos bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada àcomprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBIpelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 doProvimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito 
aopagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas dePODER JUDICIÁRIOESTADO DO 
TOCANTINS1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINSPraça Mariano de Holanda Cavalcante, nº. 802, 
CEP 77.650-000Telefone: (63) 3366-2641 | E-mail: civel1miracema@tjto.jus.brarrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta doarrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabelade custas da 
Corregedoria do TJ/TO).DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor daarrematação e da comissão do 
Leiloeiro, mediante a apresentação dosdocumentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s)bem(ns) será 
imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação emque se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquerresponsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providênciasreferentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportesdaqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes averificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dosbens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência 
naidentificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão.**Os bens móveis penhorados poderão ter sido 
removidos para depósitoparticular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservaçãodo(s) mesmo(s), bem 
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como outras despesas relacionadas ao processo, serãodescontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do 
produtoda alienação judicial.FORMAS DE PAGAMENTO:A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.PARCELAMENTO: Em 
caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá serparcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em 
segundoleilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II,do CPC. O arrematante deverá pagar 
25% do valor do lance à vista e o restanteparcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas,no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido oíndice de correção monetária da poupança, 
garantida a integralização do lancepor hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou medianteapresentação de 
caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea:apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 
total doparcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematanteou de terceiro, com valor declarado igual 
ou superior a 03 (três) vezes o valor daarrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceitaPODER 
JUDICIÁRIOESTADO DO TOCANTINS1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINSPraça Mariano de 
Holanda Cavalcante, nº. 802, CEP 77.650-000Telefone: (63) 3366-2641 | E-mail: civel1miracema@tjto.jus.bra caução idônea 
pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro noprazo de 48 horas, a forma de pagamento automaticamente será 
alterada para“À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já ciência da condiçãoestabelecida, se comprometendo a 
efetuar o pagamento na forma acimadeterminada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações,incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida comas parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução daarrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido,devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que sedeu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já 
pagosem favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual nãoserão admitidos a participar o arrematante e 
o fiador remissos. Observação:Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lanceofertado, o que não 
interfere na continuidade da disputa.LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s)bem(ns), 
poderá ofertar lanços pela Internet, através do sitewww.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente 
àpublicação deste edital, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramentoprévio, no prazo de até 24 horas de antecedência 
do leilão, confirmarem oslanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização doleilão, para fins de 
lavratura do termo próprio, ficando ciente de que osarrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar 
ospagamentos, salvo disposição judicial diversa.Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos 
viaINTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso domesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, nofuncionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisqueroutras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos defalhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 
reclamaçãoposterior.Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação dedeterminado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário,será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e casoeste tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance queofertou.PODER JUDICIÁRIOESTADO DO 
TOCANTINS1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINSPraça Mariano de Holanda Cavalcante, nº. 802, 
CEP 77.650-000Telefone: (63) 3366-2641 | E-mail: civel1miracema@tjto.jus.brVENDA 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), seráprocedida a 
venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias.INTIMAÇÃO:Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) 
LUCIANA BEZERRADOS SANTOS ME, na pessoa de seu Representante Legal e LUCIANA BEZERRADOS SANTOS, e seu 
cônjuge, se casada for, bem como os eventuais:coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação,enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso; 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético,fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitentecomprador/vendedor; 
União, Estado e Município no caso de bem tombado, dasdatas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 
pessoal,bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 ede que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remira execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 
Civil/2015.Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidasprocessuais contra os atos 
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPCserá de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º 
doCódigo de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegarignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Miracema do Tocantins,Estado do Tocantins.Miracema do Tocantins (TO), 26 de agosto de 2020 ANDRÉ FERNANDO GIGO 
LEME NETTOJuiz de Direito. 
 

PALMAS 
4ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: (60) SESSENTA DIAS 
AUTOS N°: 0020014-80.2016.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO 
BRASILEIRA) 
ADVOGADO: RODNEI VIEIRA LASMAR - OAB/TO6426A 
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REQUERIDO: DIEGO ALCANTARA DE CAMPOS PANIAGO 
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO  do requerido DIEGO ALCANTARA DE CAMPOS PANIAGO - CPF  005.575.001-
09 atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para que pague, no prazo 15 
(quinze) dias úteis, pagar o valor de R$ 17.034,30 (dezessete mil trinta e quatro reais e trinta centavos) acrescido apenas 
de correção monetária contada da inadimplência e juros de 1% ao mês contados da citação, ou oferecer embargos, sob pena de, 
não havendo pagamento ou embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (Art. 701, § 2º do NCPC). 
Cientificando-a de que, caso haja pagamento sem embargos, ficará isenta de custas, e os honorários advocatícios serão devidos 
à ordem de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC). 
DESPACHO: "Verifica-se que não houve a citação do requerido, razão pela qual não é possível, pelo menos por ora, deferir o 
pedido do evento 83. Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em 
tela, a medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita desde 2016, com a tentativa inexistosa de citação do requerido 
em diversos endereços, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). 
Destarte, expeça-se edital de citação do requerido, asseverando-se que lhes 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. (Ass.) Zacarias Leonardo - Juiz de Direito." 
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. Palmas-TO, 30 de Janeiro de 2020. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1749/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 23 de setembro de 2020 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo III da Portaria nº 190/2019, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 25/09/2020 às 18h a 
02/10/2020, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Manuel de Faria Reis Neto, atualmente auxiliando na 3ª Vara 
Cível, servidor Nei de Oliveira  e oficiala de justiça Lílian Silva. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
 Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e três (23) dias 
do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50006655020098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 001.281.486-59, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei...   Determina à INTIMAÇÃO do executado: FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO  –CPF: 14505363104; 
LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE – CPF: 00871940663; PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL – CPF: 79042287772; 
RICARDO KNOEPFELMACHER – CPF: 35108002149, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50029516420108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  para, que 
tomem ciência da decisão presente no evento 77 dos autos: “Sendo assim, diante dos argumentos acima alinhavados e em 
razão da natureza universal da recuperação judicial, bem como em consonância com o entendimento do nosso Tribunal e a 
previsão legal inserida no art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, concluo que a Fazenda Pública Exequente deverá requerer o 
pedido pleiteado (evento 24) no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.Por outro lado, 
nota-se que houve bloqueio de valores na conta da parte executada com a finalidade de pagamento dos honorários advocatícios. 
Contudo, ante o exposto, determino que, após o trânsito em julgado desta decisão EXPEÇA-SE Alvará para levantamento do 
valor de R$156.197,88, com seus respectivos rendimentos, constrito perante o Banco Itaú via BacenJud no evento 66 em favor 
da parte executada.”.E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAYSA CARDOSO MORAIS– CNPJ/CPF: 709.348.371-20, 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 0024668-13.2016.8.27.2729   , 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). 20160006098, 
20160006099, inscrita em 30/05/2016, referente à IPTU , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$ 817,72 (Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 23 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: SELA MADEIREIRA E CONSTRUTORA LTDA - ME– CNPJ/CPF nº: 
01681768000130, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): FRANCALINO VITURINO RIBEIRO- CPF nº:  060.709.571-72 e  
 JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES- CPF nº: 891.238.671-91, 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 5001756-
78.2009.8.27.2729, 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). A-408/2009 , inscrita em 07/04/2009, referente à ICMS , cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 355.922,85(trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos 
e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 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: M A B TOLEDO & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 09.178.341/0001-26 , bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s MARCOS ANTONIO BARROS TOLEDO, CPF: 938.922.681-34 e  MOACIR JABLONSKI, 
CPF: 734.298.300-44, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da 
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AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5038465-73.2013.8.27.2729   , 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-901/2013 , inscrita em 08/05/2013, referente à ICMS PARCELADO , cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 11.351,10(onze mil trezentos e cinquenta e um reais e dez 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, 23 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: MARINEIDE FERNANDES PINHEIRO OLIVEIRA– CNPJ/CPF: 
612.659.931-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0024279-57.2018.8.27.2729   , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
********** , bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180002390, 20180002388, inscrita em 19/04/2018, referente à IPTU, COSIP , cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 3.716,60 (Três Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Sessenta 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, 23 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: FOCUS COMUNICAÇÃO E MARKETING VISUAL LTDA– CNPJ/CPF nº: 
04704363000169, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): MARIA GOMES DA SILVA- CPF nº: 674.465.907-34, 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 5000113-90.2006.8.27.2729 , 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). 21432.103 , inscrita 
em 16/03/2006, referente à ISS  QN PD , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 35.706,82 
trinta e cinco mil e setecentos e seis 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 23 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: SERV CRED LTDA– CNPJ/CPF nº: 10.935.025/0001-30, bem como do(s) 
sócio(s) solidário(s): MARLUCE CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES- CPF nº: 932.386.906-63, 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 0009677-03.2014.8.27.2729, 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). 20140001085, inscrita em 27/01/2014, 
referente à TXL FUNC , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.850,58 (Dois Mil e 
Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta 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 
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 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: IRACILDA FERREIRA DE SOUSA– CNPJ/CPF: 000.524.041-70, 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 0044108-58.2017.8.27.2729, 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). 20170017586, 
20170017587, 20170017589, inscrita em 18/05/2017, referente à COSIP ,IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo é de R$ 1.458,87 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta 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, 23 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: ANTONIO LUIS MOTA DA SILVA– CNPJ/CPF: 063.128.613-68, 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 0031837-51.2016.8.27.2729 , 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). 20160007546, 
20160007547, 20160007548 , inscrita em 19/05/2016, referente à IPTU, COSIP , cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 3.411,77 (Três Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Setenta 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, 23 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: PLANALTO BATERIAS E PECAS PARA TRATORES LTDA– CNPJ/CPF 
nº: 04605602000123, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): MARIA BERNADETE COELHO- CPF nº: 651.176.709-49 e  
SELMA AMORIM RIBEIRO- CPF nº: 784.191.581-00, 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 5002332-
71.2009.8.27.2729 , 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). 20843.230.83379.9 e 21381.229.83379.9, inscrita em 27/01/2006, 
referente à TXL FUNC , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 596,26 (quinhentos e noventa 
e seis 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, 23 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: OSVALDO FERREIRA MACIEL– CNPJ/CPF: 527.882.021-72, 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 0001816-29.2015.8.27.2729, 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). 20140029454, 
20140029455, inscrita em 05/11/2014, referente à ISS AUTONO, TX-ALV-FUN , cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 1.220,40 (Um Mil e Duzentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos ), que deverá ser acrescido 
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 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: DIGIOPEN COMPUTADORES LTDA, CNPJ nº 71.423.792/0002-36 , bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): CRISTIANO RENATO NOVAES PIMENTA, CPF N. 004.860.036-98,  LUCIANO RENATO DE 
MENEZES PIMENTA, CPF N. 079.676.916-87, PEDRO AUGUSTO NOVAES PIMENTA, CPF N. 990.730.996-68, 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 5017972-75.2013.8.27.2729 , 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-976/2012 , inscrita 
em 31/05/2012, referente à MULTA FORMAL , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
1.167,12(um mil cento e sessenta e sete reais e doze centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 23 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:  DRAGA ESCAMOSA EXTRACA DE AREIA LTDA– CNPJ/CPF nº: 
 26635474000101, bem como do(s) sócio(s) solidário(s):  MAURICIO ZONETT RIBEIRO- CPF nº: 358.226.861-68 e  
ROGÉRIO BARBOSA DOS REIS- CPF nº: 041.949.608-40, 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 5000910-
08.2002.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 11.281,33 (onze mil duzentos e oitenta e um 
reais e trinta 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, 23 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: RONALDO DE BARROS BARRETO, CNPJ/CPF: 13031236149, 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 50008927420088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
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de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20080001864, inscrita em 15/10/2008, 
referente à Descumprimento das Obrigações Acessorias; 20080001865, inscrita em 15/10/2008, referente à Descumprimento 
das Obrigações Acessorias;  20080001866, inscrita em 15/10/2008, referente à Descumprimento das Obrigações Acessorias; 
20080001867, inscrita em 15/10/2008, referente à Descumprimento das Obrigações Acessorias; 20080001868, inscrita em 
15/10/2008, referente à Falta de Recolhimento ou Recolhimento a Menos ISS; 20080001869, inscrita em 15/10/2008, referente à 
Falta de Recolhimento ou Recolhimento a Menos ISS; 20080001870, inscrita em 15/10/2008, referente à Falta de Recolhimento 
ou Recolhimento a Menos ISS; 20080001871, inscrita em 15/10/2008, referente à Falta de Recolhimento ou Recolhimento a 
Menos ISS; 20838103736169, inscrita em 17/11/2005, referente à  TXL - FUNC (TX LIC FUNCIONAMENTO); 2135280736169, 
inscrita em 27/01/2006, referente à TXL - FUNC (TX LIC FUNCIONAMENTO), cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo é de  R$ 35.458,32 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois  Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO RODRIGUES PIMENTEL, CNPJ/CPF: 28000668149, 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 50354327520138272729, 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) 20130024556, inscrita em 21/01/2010, 
referente à TXL - FUNC (TX LIC FUNCIONAMENTO), cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 
589,95 (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

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 0007169-50.2015.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ZENEIDA 
BATISTA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 547.049.281-87, 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 90 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 0008576-91.2015.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de SAMMARA 
STÉFFANNY DIAS, CNPJ/CPF nº 031.070.401-42, 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 61 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 
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judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. 
Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 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 0010885-12.2020.8.27.2729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOAQUIM 
FERREIRA CAMPOS CNPJ/CPF nº 251.877.751-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 09 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, DECLARO, 
de ofício, a nulidade da CDA nº J-2998/2019, razão pela qual julgo o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos 
do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 
6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. Sentença 
não sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito. 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. cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. 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  0010785-57.2020.8.27.2729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JAISLANE 
BASTOS BRAZ, CNPJ/CPF nº 015.121.971-06, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 09 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, DECLARO, de 
ofício, a nulidade da CDA nº J-2413/2019, razão pela qual julgo o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. 
Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. Sentença não sujeita 
ao duplo grau de jurisdição, visto que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito. 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. cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. 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 0010653-97.2020.8.27.2729 , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de DRAYAN 
MACRINI MOREIRA, CNPJ/CPF nº 646.336.751-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 09 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, DECLARO, 
de ofício, a nulidade da CDA nº J-2401/2019., razão pela qual julgo o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos 
termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 
6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. Sentença 
não sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito. 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. cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. 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 0010673-88.2020.8.27.2729 , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MANOEL DOS 
SANTOS PERES CNPJ/CPF nº  012.650.991-38, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 09 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, DECLARO, de 
ofício, a nulidade da CDA nº J-2406/2019, razão pela qual julgo o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. 
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Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. Sentença não sujeita 
ao duplo grau de jurisdição, visto que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito. 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. cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. 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 0003687-55.2019.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de GUSTAVO 
BARCELOS MODESTO, CNPJ/CPF nº 009.238.721-75, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada 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. 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. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 (quinze) dias 
O Doutor Jean Fernandes Barbosa de Castro, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis.TO. 
FAZ SABER a todos que ao lerem ou conhecimento tiverem do presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, um processo crime nº 0002027-86.2020.8.27.2730 , que a Justiça Pública desta Comarca, como 
Autora, move contra o denunciado ADRIANO MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, filho de 
Deuzelina Martins de Almeida e José Iran Pereira da Silva, natural de Palmeirópolis/TO, nascido em 18/08/1989, CPF nº. 
030.864.981-88, atualmente em local incerto e não sabido. Para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
Para conhecimento de todos, é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO. Aos 23 dias do mês de setembro de 2020. Eu, (Divina Helena de Almeida Silva), Técnica 
Judiciária, o digitei. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 1327455- PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
PROCESSO: 0002835-93.2017.8.27.2731/TO 
AUTOR: ANA JÚLIA MARQUEZ MONTEL 
RÉU: RICARDO MORAIS MONTEL 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO       
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, registrada sob o nº 00028359320178272731, na qual figura 
como requerente A. J. M. M., brasileira, nascida aos 06/11/2008, portanto, menor absolutamente incapaz, neste ato representada 
por sua genitora, Sra. Isla Aragão Marquez, e requerido R. M. M. E é o presente para INTIMA o executado R. M. M., brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador do RG- 382.135 SSP/TO, e do CPF nº 980.003.651-20, nascido aos 06/05/1982, filho de Sandra 
Maira Morais Montel e José Ribeiro Montel, residente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
pagamento do débito, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-la (art. 528 do CPC), sob pena de 
ser levado a protesto a sentença judicial executada (art. 528, §1º do CPC) e ainda ser decretada a sua prisão pelo prazo de 01 
(um) a 03 (três) meses (art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Brwnno Gomes da Silva , Estagiário TJ Matrícula 357873 subscrevi. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 1326344 - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOAQUIM RAMOS DE MENEZES 
RÉU: IVANILDE SOARES DA CRUZ 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, registrada sob o nº 00055296420198272731, na qual 
figura como requerente MINISTÉRIO PÚBLICO,  e requerido  J.R.M e  I.S.C. E é o presente para CITAR o requerido J.R.M, 
brasileiro, portador do CPF nº 126.684.861-49, filho de Josefa Martins de Menezes, nascido aos 13/02/1946, residente em lugar 
incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o 
pedido, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática,resguardados os direitos indisponíveis envolvidos. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar 
do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Brwnno Gomes da 
Silva, Estagiário TJ Matrícula 357873 - digitei e subscrevi. 
 

Portarias 
  
PORTARIA Nº 03/2020 
Dispõe sobre os atos ordinatórios nas execuções/cumprimento de sentença de alimentos no que concerne à intimação do 
exequente, vencimento do mandado de prisão, penhora, protesto e dá outras providências. 
O Dr. Rodrigo Perez Araújo, Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Paraíso do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, ad referendum da CGJUS e: 
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 2.666, de 18 de dezembro de 2019, pela qual, ad referendum do Tribunal Pleno, fui 
designado para responder pela Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins; 
CONSIDERANDO a anuência do Juiz titular aos esforços de modernização da gestão processual e dos processos de trabalho 
implantados na unidade judiciária, com vistas a que não ocorram, no período de um mês, casos de processos conclusos há mais 
de 70 (setenta) dias ou processos paralisados, à redução da taxa de congestionamento ao nível desejado, à maximização do 
número de baixas processuais, ao  saneamento do depósito  de bens apreendidos, ao cumprimento das metas prioritárias, bem 
como à presente portaria; 
CONSIDERANDO o direito humano e fundamental concernente à prestação jurisdicional sem dilações indevidas, previsto no art. 
18 da Declaração Americana de Direitos Humanos, no art. 8.1 do no Pacto de San Jose da Costa Rica, no artigo 5º, § 2º   da 
Constituição Federal e no art. 4º do Código de Processo Civil; adiamentos esses que não podem decorrer do descompasso entre 
as estruturas do Poder Judiciário e a litigiosidade atual; 
CONSIDERANDO as reuniões de planejamento realizadas com a equipe lotada na Vara de Família e Infância da Comarca de 
Paraíso do Tocantins e as percepções colhidas com  o presentante do Ministério Público e das Defensoras Públicas com 
atribuições perante o Juízo, bem como dos advogados com os quais tivemos contato; 
CONSIDERANDO que o Juiz tem o dever de cuidar dos procedimentos e atribuições  dos servidores, de modo a representar um 
conjunto de valores, compromissos e condutas transparentes para todos os colaboradores da unidade judiciária, e, com isso, 
introduzir orientações pautadas na melhoria do ambiente de trabalho, de modo a facilitar os indicadores de gestão; 
CONSIDERANDO os termos do art. 42, II, “d” e “g”, do art. 45, I c/c art. 46, dos arts.  50 usque 52 e art. 60 da Lei Complementar 
nº 10, de 11 de janeiro de 1996, com a redação que lhes foi dada pela Lei Complementar nº 126, de 17 de dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO que ferramentas simples de gestão podem implicar, ao longo do tempo, em ambiente de trabalho adequado 
para maior produtividade, o aperfeiçoamento da cultura organizacional da unidade e representar melhoria quali-quantitativa da 
prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO as disposições do art. 781 e seguintes do Provimento 11/2019/CGJUS/TJTO; e 
CONSIDERANDO as diretrizes do planejamento estratégico do CNJ e do TJTO; 
RESOLVE: 
Art. 1º Tornar ordinatória a prática dos atos processuais regulamentados nos dispositivos seguintes, em complementação ao 
Provimento CGJUS/TJTO nº 11/2019. 
Art. 2° Constatada alguma das situações processuais indicadas neste artigo em execuções/cumprimentos de sentença de 
alimentos, o exequente será intimado para sanar a omissão em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801, 
CPC): 
I – Ausência dos seguintes documentos: 

a. o título executivo; 
b. o demonstrativo atualizado do débito; 

II – Ausência das seguintes indicações: 
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a. espécie de execução, quando por mais de um modo puder ser realizada (penhora OU prisão); 
b. o nome completo do executado e seu CPF (para fins de constrição). 

§ 1º Decorrido o prazo assinado sem manifestação, fazer conclusão dos autos em localizador específico. 
§ 2º A Secretaria deverá observar a eventual inversão nos polos da relação processual, bem como a correção da classe e do 
assunto atribuído ao processo e, havendo necessidade, proceder às devidas alterações. 
Art. 3° Nos casos de exceção ou objeção de não-executividade, impugnação à nomeação de bens à penhora, arguição de 
nulidade de atos processuais, impugnação ao laudo de avaliação, impugnação ao cumprimento de sentença ou qualquer outro 
incidente que reclame conteúdo decisório, deverá ser intimada a parte contrária para se manifestar em 15 (quinze) dias. 
Art. 4° Oferecidos embargos à execução, a Secretaria: 

I. - Certificará sua tempestividade (art. 915 do CPC); 
II. -  Certificará se houve penhora, depósito ou caução nos autos de execução (art. 919, §1º, do CPC); 

III. – Promoverá o apensamento do incidente ao processo principal; 
IV. – Vinculará, se houver nos autos principais, o advogado ou defensor público da parte contrária 

§ 1º Tempestivos os embargos e ausente pedido de efeito suspensivo, intimar a parte embargada para impugnar em 15 (quinze) 
dias, sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 
§ 2º Apresentada impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, podendo corrigir eventual 
irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias (art. 352 do CPC). Havendo correção de irregularidade ou vício 
sanável, o embargante deverá ser intimado para manifestar-se em 15 (quinze) dias para, só então, promover-se a conclusão dos 
autos.                      
§ 3º Após, intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir (art. 370 do CPC), justificando 
concretamente sua necessidade, em forma de  quesitos conforme as questões controvertidas, sob pena de indeferimento (art. 
370, parágrafo único, do CPC). 
Art. 5º Os mandados de Prisão Civil terão o prazo de validade de 01(um) ano, contado   da data da decisão que decretou a 
prisão; 
Art. 6º À chefe de secretaria, pessoalmente ou  por delegação aprovada pelo Magistrado  a outro servidor lotado na Secretaria, 
nas execuções de alimentos em que o mandado de prisão expedido em face do executado expirar sem cumprimento, incumbe: 

I. – Certificar que o mandado de prisão expirou e que fora baixado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP); 
II. – Intimar o(s) exequente(s) para manifestarem-se em 10 (dez) dias para requerer(em) o que entender(em) cabível e se 

manifestar(em) especificamente sobre a conversão da execução de alimentos para o rito expropriatório; 
III. – Intimar o Ministério Público, nos casos que deva intervir, para que se manifeste no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

caso o prazo a que se refere o inc. II deste artigo transcorra sem manifestação. 
IV. – Fazer conclusão dos autos em localizador específico, caso seja requerida a extinção do feito; 
V. – Expedir, sem necessidade de conclusão dos autos, novo mandado de prisão com prazo de validade 01 (um) contado 

da data da expedição do novo mandado, caso o exequente requeira a renovação do mandado de prisão e a execução 
não tenha sido aforada há mais de 03 (três) anos. 

Art. 7° Constatado o inadimplemento injustificado ou rejeitada a justificativa  apresentada, incumbe à Assessoria do Juízo, 
transcorrido o prazo para pagamento e independentemente de despacho: 

I. – Intimar o exequente para atualizar o débito em 05 (cinco) dias, caso o último cálculo tenha sido elaborado há mais de 
06 (seis) meses; 

II. – Consultar o sistema INFOJUD para obtenção do CPF do executado; 

  

III. – Inserir minuta de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor, via BACENJUD, do valor integral; 
IV. – Verificar o êxito da ordem de bloqueio depois de transcorridas 48 (quarenta e oito) horas do protocolamento; 
V. – Promover o imediato desbloqueio, caso o valor bloqueado seja inferior a 10% (dez por cento) do débito exequendo; 

V – Adequar o valor bloqueado ao débito exequendo; 
Art. 8º Efetuado o bloqueio de ativos financeiros e realizadas as adequações de que tratam o art. 7º desta Portaria, os autos 
serão devolvidos à Secretaria para intimar o executado  por meio de seu procurador nos autos, ou pessoalmente, caso seja 
assistido pela Defensoria Pública e haja pedido nesse sentido, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifeste-se, sob 
pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores (art. 854, § 2º, do CPC). 
§ 1º O bloqueio fica convertido em penhora, caso transcorrido o prazo assinado sem manifestação, o que será certificado pela 
Secretaria, dispensadas outras formalidades (art. 854, § 5º, CPC). 
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§ 3º Convertido o bloqueio em penhora, a Assessoria procederá à transferência dos valores bloqueados, nos limites do débito, a 
uma conta judicial vinculada aos autos e ao Juízo, desbloqueando-se os valores excessivos, se houver. 
§ 4º Transferidos os valores, deverá novamente ser intimada a parte executada (art. 841 CPC), preferencialmente através de 
carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, sob pena de ser autorizado o levantamento do valor 
penhorado em favor do exequente. 
§ 5º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º deste artigo, o exequente será intimado para manifestar-se em 05 (cinco) dias 
quanto à destinação do valor penhorado, sob pena de devolução, caso em que, tendo interesse no levantamento, deverá 
informar seus dados bancários para viabilização da transferência por meio de alvará eletrônico. 
§ 7º Caso a parte executada não se manifeste após a intimação a que se refere o § 4º deste artigo, com a informação dos 
dados bancários da parte credora, fica autorizada a expedição do alvará judicial para transferência dos valores constritos. 
§ 8º Após o levantamento, havendo ainda débito inadimplido, intimar o exequente para promover o andamento do feito em 05 
(cinco) dias, sob pena extinção. 
Art. 9° Não havendo qualquer valor bloqueado ou tendo sido desbloqueado o valor ínfimo encontrado, ou, ainda, caso o valor 
bloqueado seja insuficiente para garantia do crédito do exequente, incumbe à Assessoria deste Juízo, desde logo registrar 
restrição veicular de transferência e circulação no sistema RENAJUD e juntar o respectivo comprovante nos autos. 
§ 1º O depositário do veículo penhorado nos termos do caput será analisado em Decisão específica, lançada nos autos, dando-
se preferência ao depósito do veículo em mãos do exequente, o qual deverá prestar o compromisso legal. 
§ 2º Aplicam-se supletivamente à restrição veicular as disposições do art. 7º desta Portaria. 
Art. 10 Registrada a restrição de que trata o art. art. 9º desta Portaria, a Secretaria intimará o executado por meio de seu 
procurador nos autos, ou pessoalmente, caso seja assistido pela Defensoria Pública e/ou haja pedido nesse sentido, para que, 
no prazo de  até 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos (arts. 841 e 847, CPC). 
§ 1º Não impugnada a penhora ou rejeitada a impugnação apresentada, expedir mandado ou carta para avaliação do bem. 
§ 2º Juntado o laudo de avaliação, intimar as partes manifestarem-se em 10 (dez) dias sucessivos sobre o laudo de avaliação; 
após, intimar o Ministério Público, se for o caso  de sua intervenção no feito. 
§ 3º O exequente deverá manifestar-se, também sobre a destinação do bem penhorado. 
§ 4º Caso haja requerimento de leilão, fica nomeado por 06 (seis) meses a contar da aprovação desta portaria pela 
CGJUS/TJTO, o Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, matrícula JUCETINS nº 2016.05.0017, devidamente cadastrado no 
sistema EPROC, como LEILOEIRO OFICIAL, devendo ser associado ao feito pelo cartório, bem como  ser intimado para as 
providências necessárias à consecução da hasta pública/leilão e para que compareça em cartório para assinar o termo de 
compromisso. 
§ 5º Fica o leiloeiro autorizado a solicitar junto ao Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal, INCRA e DETRAN as 
certidões relativas ao bem penhorado. 
§ 6º A Secretaria deverá ofertar os meios e realizar a diligências necessárias para efetivação de atividades que o leiloeiro esteja 
impossibilitado de executar. 
§ 7º Fica arbitrada ao leiloeiro comissão da seguinte forma: 
I – Em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante;  
II – Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; 
III – Em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. 
Art. 11 Impugnada a penhora, a Secretaria intimará o exequente por meio de seu procurador constituído nos autos ou 
pessoalmente, caso assistido pela Defensoria Pública e haja pedido nesse sentido, para que se manifeste em 10 dias. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, intimar o Ministério Público, se for o caso de sua intervenção no feito. 
Art. 12 Caso o veículo encontre-se alienado fiduciariamente ou com cláusula de reserva de domínio ou ainda com restrição 
administrativa, deverá ser oficiado, com urgência, ao DETRAN/TO para que, no prazo de até 15 (quinze) dias e sob as penas da 
lei, informe os dados do alienante fiduciário ou do vendedor que reservou para si a propriedade ou ainda da natureza da 
restrição administrativa, conforme o caso. 
§ 1º Transcorrido o prazo sem atendimento, deverá o expediente ser reiterado, solicitando-se o atendimento no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência, especificando no teor do novo ofício a ser expedido o nome do servidor que 
recebeu o primeiro. 
§ 2º Com a informação nos autos, caso o bem esteja gravado com alienação fiduciária ou gravado com cláusula de reserva de 
domínio, deverá ser oficiado o agente fiduciário ou o vendedor indicado, conforme o caso, dando-lhe ciência da constrição, bem 
como para, no prazo de até 15 (quinze) dias: 

I. – Informar o saldo devedor de contrato de alienação fiduciária ou do contrato de compra e venda com reserva de 
domínio, garantido pelo veículo e o número de parcelas restantes para quitação; 

II. - Não realizar a transferência da dívida para terceiro sem autorização judicial; 
III. – Noticiar imediatamente este Juízo a eventual propositura de ação de busca e apreensão do bem que garante o 

contrato, em caso de inadimplemento do mesmo, nos casos de alienação fiduciária, com fulcro no art. 3º, do Decreto-lei 
n.º 911/69. 

Art. 13 Fica autorizada expedição de ofício para inclusão dos dados do executado no sistema SERASAJUD, caso requerido 
pelo exequente. 
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Art. 14 Fica autorizada expedição de certidão da dívida, na qual deverá constar o número do processo, nome e qualificação das 
partes, valor da dívida e data em que decorrido prazo para pagamento voluntário do débito, caso requerida pelo exequente. 
§ 1º Expedida a certidão, deverá ser oficiado ao Cartório de Títulos competente, requisitando-se, no prazo de 10 dias, o protesto 
do pronunciamento judicial, devendo o ofício ser instruído com a certidão e cálculo atualizado da dívida, certidão referente aos 
termos do art. 14 desta portaria a da decisão de sua aprovação pela CGJUS/TJTO e do título executivo que embasa o 
processo. 
§ 2º Deverá constar no ofício que uma vez cumprida a determinação judicial (efetivação do protesto), o cartório extrajudicial 
deverá remeter a este Juízo o comprovante, que será juntado aos autos. 
Art. 15 Após a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, por qualquer motivo, deverão ser expedidos os ofícios, 
mandados, contramandado de prisão, alvarás   de solturas e realizadas as comunicações necessárias para as baixas das 
constrições, inclusive no BNMP, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD. 
Parágrafo único. As medidas de que tratam este artigo independem do trânsito em julgado. 
Art. 16 Não localizados bens, fica a assessoria do Juízo autorizada a consultar o sistema INFOJUD para investigar a situação 
patrimonial do executado. 
Parágrafo único. Juntada a(s) DIRPF(s), o cartório providenciará a intimação do exequente para que se manifeste em até 10 
dias, sob pena de extinção e, em seguida, do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, caso o requerimento 
formulado seja diverso da constrição patrimonial dos bens detectados. 
Art. 17 Os casos omissos serão dirimidos pelo magistrado. 
Art. 18 Quando a única advogada da parte tornar-se mãe, bem como quando o único advogado da parte tornar-se pai, o feito 
ficará suspenso pelo período de 30 (trinta) dias e 08 (oito) dias, respectivamente, contados da data do parto ou da concessão 
da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, da 
decisão concessiva da adoção e de prova da notificação do respectivo constituinte. 
Parágrafo único. A secretaria lançara no andamento processual, sem necessidade de conclusão, a movimentação de 
suspensão e de levantamento da suspensão. 
Art. 19 Todos os atos ordinatórios praticados com base neste ato normativo serão feitos mediante certidão que indicará o artigo 
aplicado desta Portaria. 
Art. 20 Publique-se no átrio do Fórum desta Comarca e no Diário da Justiça Eletrônico. 

Art. 21 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário 
Gabinete da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO. 

RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO. Juiz de Direito 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
O Doutor William Trigílio da Silva, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal nº 00020960320208272736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em 
desfavor de RUI BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, o qual tem como vítima Flori Alves dos Santos, denunciado nos termos do 
artigo Artigo 250, caput, do CPB cc § 1º, II, “a”. sendo o presente para CITAR o réu RUI BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, 
brasileiro, convivente em união estável, empresário, nascido aos 27/09/1979, filho de Rui Barbosa da Silva e Vera Lúcia Barbosa 
da Silva, residente e domiciliado na Fazenda Salto,TO 130 no sentido para Pindorama do Tocantins/TO, zona rural de Ponte Alta 
do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias,responder a acusação por 
escrito,informando-o que na resposta, poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a 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 dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 03 de junho de 2020. Eu Ezelto Barbosa de Santana,Técnico 
Judiciário, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS. 
O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO,na forma daLei,etc.FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal nº 00003642120198272736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em 
desfavor de JOSIMAR DOS SANTOS SILVA, denunciado nos termos do artigo 22, II, III, alínea a, b, e c da Lei 
11340/06, INTIMAR o acusado JOSIMAR DOS SANTOS SILVA,CPF nº03149370132, RG nº1022.145 SSP/TO,do dispositivo da 
sentença,cujo inteiro teor passo a transcrever:“Diante do exposto,JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art.304,§ 1º,do 
CPC,sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Frente o caráter peculiar das 
medidas protetivas e na ausência de resistência, sem custas e honorários. INTIMEM SE. Após, ARQUIVEM SE os 
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autos,ressalvada a possibilidade de desarquivamento a pedido das partes, nos termos do art. 304, §4º do CPC. Em 26 de 
novembro de 2019. Assinado eletronicamente pelo juiz VANDRÉ MARQUES E SILVA”.que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância,mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do 
Tocantins/TO, aos 20 de agosto de 2020. Eu, Ezelto Barbosa de Santana,Técnico Judiciário, digitei e subscrevo.William Trigilio 
da Silva,Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. 
O Doutor William Trigilo da Silva, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal nº00007009320178272736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em 
desfavor de Anderson Alves Santana, denunciado nos termos do artigo 180, caput do Código Penal, sendo o 
presente para INTIMAR o réu ANDERSON ALVES SANTANA, brasileiro, filho de Carla Renata Pereira dos Reis e Cornélio 
Alves de Carvalho, residente em local incerto e não sabido, do INTEIRO TEOR DA SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispoditivo passo a trancrever: “3 - DISPOSITIVO: Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
estatal para CONDENAR o denunciado ANDERSON ALVES SANTANA, devidamente qualificado nos autos, quanto ao crime do 
art. 180, caput do Código Penal - CP, bem como para CONDENAR o denunciado MARCELO ALVES CERQUEIRA como incurso 
nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/06. É prevista para o crime do art. 180, caput do Código Penal - CP a pena de 01 (um) a 04 
(quatro) anos de reclusão e multa. É prevista para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 
reclusão e multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. 4 - DA DOSIMETRIA DA PENA: Em atenção ao critério 
estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, defendido por Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no 
art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena. QUANTO AO RÉU ANDERSON ALVES SANTANA - CRIME DE 
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CP) 4.1 - Da fixação da pena-base Considerando o critério acima mencionado procedo à 
análise das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à 
normalidade. Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação penal transitada em julgado. Ressalto, por fim, 
que entendo passível de valoração desfavorável tão somente decisão transitada em julgado não geradora de reincidência, 
consoante enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a 
conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime 
foram as normais inerentes ao tipo. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. O 
comportamento da vítima nunca será considerado em desfavor do réu. Assim, fixo a PENA-BASE em 01 (um) ano de reclusão e 
multa de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
4.2 - Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. 4.3 - Das causas de diminuição e de 
aumento de pena: Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 4.4 - Da pena definitiva: Assim, com todas as 
considerações acima delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, sendo 
cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5 - DA DETRAÇÃO: Considerando 
que o réu ficou preso desde sua prisão em flagrante em 25 de outubro de 2016 até 23 de novembro de 2016, perfazendo 29 dias 
de prisão, resta ao mesmo cumprir ainda 11 meses e 01 dia de prisão. 6 - DO REGIME DE CUMPRIMENTO, DA 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DA PENA 6.1 - Do regime de cumprimento da pena: Considerando a condenação do acusado, a pena que lhe foi fixada e a 
detração acima evidenciada, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na forma do art. 33, §2º, "c" do 
Código Penal. 5.2 - Da substituição da pena: Vejo que o réu foi condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, bem como as 
circunstâncias judiciais não foram negativamente valoradas, indicando que medidas diversas da segregação penal podem ser 
suficientes para a reeducação daquele, razão pela qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA 
RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA: a) Pagamento de prestação pecuniária: O réu deverá pagar prestação pecuniária no 
valor de 01 (um) salário mínimo a ser depositado em conta bancária a critério do juízo da execução. 5.3 - Da suspensão 
condicional da pena: Inaplicável nos termos do art. 77 do CP. 6 - DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE Em 
atenção à reprimenda aplicada e ao regime inicial de cumprimento da pena que foi fixado nesta sentença, reconheço o direito do 
réu de recorrer da presente sentença em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. QUANTO AO RÉU 
MARCELO ALVES CERQUEIRA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 7 - Da fixação da pena-base 
Considerando o critério acima mencionado procedo à análise das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada 
como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade. Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação 
penal transitada em julgado. Ressalto, por fim, que entendo passível de valoração desfavorável tão somente decisão transitada 
em julgado não geradora de reincidência, consoante enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Não há 
elementos nos autos que possibilitem valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem 
valoração negativa. As circunstâncias do crime foram as normais inerentes ao tipo. As consequências do fato delituoso se 
mostram dentro da normalidade para a espécie. O comportamento da vítima nunca será considerado em desfavor do réu. Assim, 
fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 7.1 - Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 7.2 - Das causas de diminuição e de aumento de pena: Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 7.3 - Da 
pena definitiva: Assim, com todas as considerações acima delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 
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multa de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
8 - DA DETRAÇÃO: Considerando que o réu ficou preso desde sua prisão em flagrante em 25 de outubro de 2016 até 23 de 
novembro de 2016, perfazendo 29 dias de prisão, resta ao mesmo cumprir ainda 1 ano, 11 meses e 01 dia de prisão. 9 - DO 
REGIME DE CUMPRIMENTO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E 
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 9.1 - Do regime de cumprimento da pena: Considerando a condenação do acusado, 
a pena que lhe foi fixada e a detração acima evidenciada, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na 
forma do art. 33, §2º, "c" do Código Penal. 9.2 - Da substituição da pena: Vejo que o réu foi condenado a cumprir pena inferior a 
quatro anos, bem como as circunstâncias judiciais não foram negativamente valoradas, indicando que medidas diversas da 
segregação penal podem ser suficientes para a reeducação daquele. Nesse liame o denunciado enquadra-se nas premissas do 
art. 44, I a III do CP, razão pela qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE 
DIREITO, QUAIS SEJAM: a) Prestação de serviços à comunidade: Uma prestação de serviço à comunidade, pelo tempo da 
condenação, facultado o cumprimento em menor tempo, conforme a ser definido em audiência admonitória; b) Prestação 
pecuniária: O réu deverá pagar prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser depositado em conta bancária a 
critério do juízo da execução. 9.3 - Da suspensão condicional da pena: Inaplicável nos termos do art. 77 do CP. 10 - DA 
POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE Em atenção à reprimenda aplicada e ao regime inicial de cumprimento da 
pena que foi fixado nesta sentença, reconheço o direito do réu de recorrer da presente sentença em liberdade, SALVO SE POR 
OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. Após o trânsito em julgado: a) INTIMEM-SE os sentenciados para que procedam ao 
recolhimento do valor atribuído a título de multa, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do 
CPP. b) COMUNIQUE-SE ao Instituto de Identificação do Estado (Provimento n. 11/2019, art. 674, III). c) COMUNIQUE-SE ao 
TRE deste Estado, para fins de suspensão dos direitos políticos (art.15, III CF e art. 71 § 2º do Código Eleitoral c/c Provimento n. 
11/2019, art. 675). d) FORMEM-SE os autos de execução penal e DESIGNE-SE audiência admonitória para os devidos fins. 
Cumpridas todas as providências acima, DÊ-SE a pertinente baixa à ação penal. Deixo de condenar os réus ao pagamento das 
custas processuais, por estarem amparados pela assistência judiciária gratuita. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Em 05 de dezembro 
de 2019. Assinado eletronicamente pelo juiz VANDRÉ MARQUES E SILVA”. Para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do 
Tocantins/TO, aos 19 de agosto de 2020. Eu, Ezelto Barbosa de Santana, Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. WILLIAM 
TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direiro 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 1148454 
AUTOR: SARA CUNHA MOURA - RÉU: EVARISTO MIGUEL AMÂNCIO DA SILVA- PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 
0010123-06.2019.8.27.2737/TO Chave: 512893037519 - FINALIDADE:CITAÇÃO do requerido EVARISTO MIGUEL AMÂNCIO 
DA SILVA, brasileiro, casado, motorista de caminhão, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da presente ação e no prazo legal, apresentar manifestação, cientificando-se lhe que, não o fazendo, dar-se-á revelia, 
presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 335, II  do CPC).DESPACHO: “II – Cite-se por edital nos termos 
do art. 232, § 2º, CPC. Intimem-se. Porto Nacional / TO.” Porto Nacional/TO, 10 de Agosto de 2010.Dr. ADRIANO GOMES DE 
MELO OLIVEIRA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Porto Nacional - TO. 
 
EDITAL DE INRIMAÇÃO – EDITAL Nº 838085 
O Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de   NÚMERO DO PROCESSO: 5008492-
49.2013.827.2737 CHAVE DO PROCESSO: 923330868413 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VALOR DA 
CAUSA: 2.670.57 - EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - EXECUTADO: MÔNICA 
CARLA HAGESTEDT  .  Por este meio INTIMAR a Executada MÔNICA CARLA HAGESTEDT - CPF: 
79956505153., atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do bloqueio Bacenjud no valor de R$ 
423,39 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) conforme extrato do Bacenjud  evento 94. Para que não 
aleguem ignorância mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional,  Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil vinte (16/06/2020). 
INFORMAÇÃO: Informo ainda a Vossa Senhoria que os autos poderão ser acessados por meio do sitio: eproc.tjto.jus.br / e-
Proc 1ª / consulta pública / rito ordinário / nº do processo e chave (nr. estes informados acima  Eu, Elvanir Matos Gomes, 
Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.- CERTIDÃO: Certifico e 
dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Eu, Lucimara Pereira Cardoso, Porteira dos Auditórios. Em -
10/09/2020. 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4820 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2020 38 

 

 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citação 
 
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0003411-63.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: CLAUDIA M. D. DE ASSIS 
RÉU: ADENOR JOSÉ DA SILVA 
EDITAL Nº 1092051 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA o senhor ALDENOR JOSÉ DA SILVA, brasileiro, mecânico, nascido em Conceição do 
Araguaia/PA em 19/01/1943, filho de Joseé Severiano da Silva e Maria Julia da Silva , residente e domiciliado em local incerto e 
não sabido, para os termos da Ação de  Divórcio Litigioso, autos nº 0003411-63.2020.8.27.2737, que lhe move CLAUDIA DE 
ASSIS SILVA. CIENTIFICA-O de que tem o  prazo de 15(quinze) dias, para contestar a ação, sob pena de presumir - se 
como verdadeiros os fatos afirmados pela autora. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador especial (art.344 e 
ressalvadas do art. 345 ambos do CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude, aos 23 de setembro de 2020 Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária que a digitei. HÉLVIA TÚLIA 
SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL Nº 1376088 -PRAZO: 30 ( TRINTA) DIAS 
EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL Nº 0001499-62.2019.8.27.2738/TO 
AUTOR: SEBASTIÃO OSMAN OLIVEIRA DE ARAÚJO 
RÉU: NELSON AHLERT E ESPOSA IVONE AHLERT E OUTROS 
FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido MARINHO MIGUEL DE PAULA, brasileiro, casado com a Sra. Antônia Mota Paula, 
mecânico, portador do Documento de Identidade - RG nº 70.511 SSPI/GO e inscrito no CPF sob nº 040.210.531-1, residente 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 42. Cite-se por edital, conforme requerido.II. Não havendo 
manifestação, nomeio curador especial aos Réus citados 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."Taguatinga/TO, 18 de 
setembro de 2020.  JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003313-11.2016.8.27.2740/TO 
AUTOR: EVANILDE FELIX DA SILVA 
RÉU: GARBEL FELIX DA SILVA 
EDITAL Nº 1384910 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de GARBEL FELIX DA SILVA, brasileiro, beneficiário do INSS, nascido em 05/09/1981, portador da 
cédula de identidade RG n. 365058, SSP/TO, inscrito no CPF sob o n. 012.233.511-22, e nomeado EVANILDE FELIX DA SILVA, 
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 2237135, SSP/TO, inscrito no CPF sob o n. 422.746.801- 91, 
residentes e domiciliados na Rua Ceará, n. 562, Setor Dergo, Tocantinópolis/TO, seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE GARBEL FELIX DA SILVA, por incapacidade 
civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a requerente EVANILDE FELIX DA 
SILVA, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover 
tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer 
natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se 
a presente no registro de pessoas naturais e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com 
intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem 
custas e sem honorários. Intimem-se. Após, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova 
conclusão, arquive-se. Cumpra-se. Local e data certificados pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELDER 
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CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 580061v2 e do código CRC 1f5db8e6. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELDER CARVALHO LISBOA Data e Hora: 5/5/2020, às 7:6:11”. 
Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro 
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante 
o preenchimento do código verificador 1384910v2 e do código CRC a92c58ef. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 21/9/2020, às 13:6:20 
 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0008201-79.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ISAEL DIAS GUEDES 
  

EDITAL Nº 87116 
DE   

CITAÇÃO 
(CPC, artigos 256/257 do CPC) Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo eletrônico: 0008201-79.2018.827.2731; Chave  do  Processo: 113313754218; Natureza da Ação: Ação de 
Execução de  Título  Extrajudicial; Valor da Causa: R$ 28.382,08 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e  oito 
centavos). Exequente: BANCO BRADESCO S/A; Advogado do Exequente: Dr. Frederico Dunice Pereira Brito – OAB/DF 
nº21822; Executados:ISAEL DIAS GUEDES. CITANDO(S) O REQUERIDO EXECUTADO: ISAEL DIAS GUEDES, brasileiro, 
inscrito no CPF nº 559.307.351-15, CI-RG nº 11144360 SSP/MT, atualmente com sede/endereço em  lugar  incerto  e  não  
sabido.  OBJETIVO/FINALIDADE:  CITAÇÃO  DO  EXECUTADO:  ISAEL DIAS GUEDES, brasileiro, inscrito no CPF nº 
559.307.351-15, CI-RG nº 11144360 SSP/MT, atualmente com sede/endereço em lugar incerto e não sabido. Aos Termos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, para, no prazo de TRÊS (3) DIAS, efetuarem o pagamento da dívida, no valor de R$ 
28.382,08 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos), nos exatos termos do artigo 827 e 829 do NCPC, 
advertindo-se ao(s) executado(s) devedor (s), que o prazo para EMBARGAR(EM) a execução, em autos apensos-apartados, é 
de QUINZE(15) DIAS, independentemente de penhora, contados da publicação do Edital (NCPC, art. 915 c-c 231); 2 – Em caso 
de não se encontrar(em) o(s) devedor(es) para citação, determino que se proceda ao arresto e avaliação de bens que satisfaçam 
a execução (ou bens- imóvel dado em garantia hipotecária), nos termos do art. 830 e §§ do NCPC). 3 - Em caso de não 
pagamento, proceda-se à PENHORA/AVALIAÇÃO (de tantos bens quantos existirem à satisfação da dívida e/ou dos bens 
indicados na inicial e/ou dados em garantia, nos termos do art. 829, §2º, do NCPC) e intimação, ao(s) EXECUTADO(S) por seu 
advogado e INTIMAÇÃO a ESPOSA pessoalmente, se casado(s) e bem(s) imóvel(eis) o(s) bem(s) penhorado(s) nos termos do 
art. 841, § 1º do NCPC.; 4. Caso não se encontrem bens do devedor, INTIME-SE PESSOALMENTE AO(S) DEVEDOR(ES), para 
indicação de bens de sua propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com documentos atuais comprobatórios 
da propriedade, no prazo de CINCO (5) DIAS, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça e Multa em desfavor 
do executado devedor no valor de 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do 
exeqüente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza  processual ou material (NCPC, 
art. 774, Parágrafo único) e, indicados bens, lavre-se TERMO DE PENHORA e expeça mandado de avaliação e intimação da 
penhora; 5 - Fixo VERBA HONORÁRIA em favor do advogado do exeqüente em 20% do valor da execução que, no caso de 
pronto pagamento do devedor no prazo de três (03) dias, fica reduzia á metade ou   10% (NCPC, art. 827,§1º). SEDE DO JUÍZO: 
Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos 
cinco  (05) dias  do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte (2.020). Eu Jacira Aparecida Batista Santos-Técnica 
Judiciária, o digitei. 
CERTIDÃO:Certifico e dou fé, que afixei uma via do presenteno placard do Edifício do Fórum local. É verdade e dá fé.Data:   / 
              /                                                                                                            
Documento eletrônico assinado por ADOLFO AMARO MENDES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de   19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 87116v2 e do código 
CRC 2ff3d6da. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ADOLFO AMARO MENDES Data e Hora: 5/2/2020, às 11:57:15 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar a servidora Lidiane Minghini, Chefe de Gabinete de 
Desembargador, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 618, de 6 de dezembro de 2019, no gabinete do Desembargador 
Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar o servidor Gregório José de Freitas Pereira, 
Assessor Jurídico de Desembargador, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 280, de 28 de maio de 2019, no gabinete do 
Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar o servidor Regis Orofino da Silva Zago de Oliveira, 
Assessor Jurídico de Desembargador, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 482, de 1º de novembro de 2019, no gabinete 
do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar o servidor Rossano Glauber Ludgero da Silva, 
Assessor Jurídico de Desembargador, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 371, de 18 de setembro de 2019, no gabinete 
do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar a servidora Ana Lúcia Franzin Kubo, Assessora 
Técnica de Desembargador, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 619, de 6 de dezembro de 2019, no gabinete do 
Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar a servidora Marina Correa Coelho, Assessora 
Técnica de Desembargador, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 483, de 1º de novembro de 2019, no gabinete do 
Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar o servidor Allyson Eurípedes Justino Martins, 
Assistente de Gabinete de Desembargador, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 32, de 24 de janeiro de 2019, no 
gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar a servidora Marla Mariana Coelho, Assistente de 
Gabinete de Desembargador, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 382, de 18 de setembro de 2019, no gabinete do 
Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar a servidora Viviane Trivelato de Queiroz, 
Assessora Jurídica de Desembargador, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 238, de 13 de abril de 2009, no gabinete do 
Desembargador Ronaldo Eurípedes. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, resolve lotar a servidora Thallyta Veloso Macedo, Assessora 
Jurídica de Desembargador, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 195, de 6 de maio de 2020, no gabinete do 
Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
18.0.000031566-0, resolve lotar o servidor Neilson Gonçalves da Silva Júnior, Assessor Jurídico de 1ª Instância, nomeado por 
meio do Decreto Judiciário nº 335, de 30 de novembro de 2018, no Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 388, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Tomas Alexandre Maia Ballstaedt do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 389, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Brenton Vieira Crispim, Técnico Judiciário, do cargo de 
provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro 
Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 390, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Lorena Lopes Noleto Medeiros, do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 391, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, André Vanderlei Cavalcanti Guedes, do cargo de 
provimento em comissão de Secretário TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 392, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, André Vanderlei Cavalcanti Guedes para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 393, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Spencer Vampré, Analista Judiciário, para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson 
de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 394, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mário Hitoshi Kuroda Júnior, do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 395, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mário Hitoshi Kuroda Júnior, para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 396, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Yuri Anderson Pereira Jurubeba, Técnico Judiciário, para o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro 
Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 397, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vanessa Guimarães Castro, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 398, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vanessa Guimarães Castro, para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 399, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Bruna Patrícia Ferreira Pinto, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 400, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Bruna Patrícia Ferreira Pinto, para o cargo de provimento 
em comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 401, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Giann Magna de Oliveira, Técnica Judiciária, para o cargo 
de provimento em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro 
Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 402, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Larissa Mascarenhas Sales Castro, do cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 403, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Larissa Mascarenhas Sales Castro, para o cargo de 
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provimento em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson 
de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
 
Decreto Judiciário Nº 404, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Caio Júlio César Jorge Milhomem, para o cargo de 
provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro 
Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 405, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mila Barbosa Cosson, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 406, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mila Barbosa Cosson, para o cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 407, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sharllesandra Bezerra Lima, Técnica Judiciária, para o 
cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador 
Pedro Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 408, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Jeieli Lane Ramos Gonçalves Salvador, do cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 409, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Jeieli Lane Ramos Gonçalves Salvador, para o cargo de 
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provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro 
Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 410, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Valéria Cristina Pereira de Andrade, para o cargo de 
provimento em comissão de Secretária TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 411, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Nathalia Silva Aragão, do cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 412, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sérgio Henrique Chaves Gallieta, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 413, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sérgio Henrique Chaves Gallieta, para o cargo de 
provimento em comissão de Secretário TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 414, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Victor Hugo Silvério de Souza Almeida, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 415, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mariana Valadares Teixeira Correia, do cargo de 
provimento em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 416, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mariana Valadares Teixeira Correia, para o cargo de 
provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 417, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Caroline Pereira Guimarães Tristão, do cargo de provimento 
em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 418, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Lucas Parente de Oliveira, do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 419, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Raquel Brustulin, do cargo de provimento em comissão de 
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 420, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Thayanara Dcares Silva, do cargo de provimento em comissão 
de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 421, de 23 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000020484-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 18 de setembro de 2020, Francisco Marcos de Sousa Miranda, do cargo de provimento 
em comissão de Secretário TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Recomendações 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 007, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020. 

  
Recomenda aos magistrados do Estado do Tocantins com competência criminal para julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida que suspendam os júris designados até o dia 15/10/2020, período necessário para implantação do Plano do Biossegurança. 
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização da Corregedoria-Geral da Justiça, dos atos praticados pelos órgãos 
jurisdicionais de primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria Geral 
da Justiça); 
CONSIDERANDO a competência do Corregedor-Geral da Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados 
ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos jurisdicionais (art. 5º, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da 
Justiça); 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 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 contido no OFÍCIO CIRCULAR GLFK–N° 009/2020, oriundo do Conselho Nacional de Justiça, informando 
que o cumprimento das metas nacionais para 2020 não serão suspensas (SEI nº 20.0.000002183-1);  
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 35/2020 - CGJUS, de 22 de setembro de 2020, que estabeleceu o Plano 
de Biossegurança para retomada presencial das sessões do Tribunal do Júri no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a necessidade do prazo de 20 (vinte) dias, para confecção dos púlpitos/cabines, e a entrega nas respectivas 
comarcas; 
CONSIDERANDO, ainda, o contido nos autos SEI nº 20.0.000017996-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º. RECOMENDAR aos magistrados do Estado do Tocantins, com competência criminal para julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida, que suspendam os júris designados até o dia 15/10/2020. 
Parágrafo único. Os júris suspensos deverão ser redesignados, para data posterior à do caput, ainda neste ano. 
Art. 2º. A suspensão das sessões já designadas se justificam em razão da necessidade de prazo para implantação do Plano de 
Biossegurança, estabelecido na Portaria Conjunta nº 35/2020-CGJUS, de 22 de setembro de 2020. 
Art. 3º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas/TO, aos 23 dias do mês de 
setembro de 2020. 
    

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1716/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 165/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata a Nota de Empenho 2020NE01700, 
emitida por este Tribunal de Justiça em prol da empresa Uzzo Com. e Distribuição - Ltda, que tem por objeto a aquisição de 
aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFRA Zailon Labre Batista Miranda 358520 

DINFRA  Lindomar José da Cunha 352230 

DIADM Joana D'Arc Batista Silva 263644 
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1717/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de setembro 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, convênios e termo de cooperação 
celebrados entre o Tribunal de Justiça Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços e órgãos; 
CONSIDERANDO, ainda, o Termo de Cooperação Técnica nº 4/2020, constante do Processo Administrativo 20.0.000007099-
9, celebrado por este Tribunal de Justiça e a Advocacia-Geral da União, que tem por objeto a cooperação técnica para 
integração do processo de troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico nos 
moldes do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) do Conselho Nacional e Justiça (CNJ). 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Wylker Sousa Cruz, matrícula nº 352857, como gestor do Termo de Cooperação Técnica nº 
4/2020, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento 
cooperação, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do Termo de Cooperação Técnica, o gestor deverá 
informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de conhecimento e deliberações. 
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 1735/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro 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 149/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016977-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Rafael Nogueira Araújo de Lima, que tem por objeto a contratação de profissional, em caráter temporário, 
para prestação de serviços como médico - infectologista, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Elaine Cristina Ferreira, matrícula nº 354443, como gestora do contrato nº 149/2020, para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para deliberações. 
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 1714/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de setembro 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 151/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000027497-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Construtora São Miguel Ltda – ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Araguacema. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luciano Moura, matrícula nº 352750, como gestor do contrato nº 151/2020, e o servidor Edward 
Afonso Kneipp, matrícula 352793, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, 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 1715/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de setembro de 2020 
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 151/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000027497-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Construtora São Miguel Ltda – ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Araguacema. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Dorvely Sobrinho Costa, matrícula nº 353219, como fiscal do contrato nº. 151/2020, e a servidora 
Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula nº 353552, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, 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 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 20.0.000011509-7 

INTERESSADO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ASSUNTO Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 68 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os autos de procedimento licitatório visando o registro de preços para a aquisição futura de placas em alumínio, aço 
inox, alto relevo, incluindo gravação de letreiro, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei Federal 
10.520/2002, Decretos Federais 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, 
subsidiariamente, Lei Federal 8.666/93, bem assim o contido no Parecer sob o evento 3336307, HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico 61/2020 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram adjudicados os itens 1, 2, 3 e 5 à empresa MASTER 
PLACAS EIRELI, pelo valor total de R$ 18.762,00 (dezoito mil setecentos e sessenta e dois reais) e o item 4 à 
empresa ACARTE COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, pelo valor total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 
reais),  perfazendo em R$ 20.162,00 (vinte mil cento e sessenta e dois reais) o valor global da ata, consoante Resultado por 
Fornecedor, Ata da Sessão e Termo de Adjudicação (eventos 3331961, 3331985 e 3331969). 
Encaminhem-se os autos, sucessivamente, à: 
1. DIGER para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito; 
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; e 
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicação e demais providências pertinentes. 
Concomitante, à CECOM/DIADM para ciência, acompanhamento. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000019560-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 122/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02674 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Famaha - Comércio de Material de Informática Ltda. 
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CNPJ: 07.734.851/0001-07 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Mouse Pad – 100 unidades), necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 900,00 (Novecentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 17 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 17 de setembro de 2020. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2020 
PROCESSO 20.0.000006308-9 
 CONTRATO Nº 145/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Soluções Norte Engenharia, Construção e Comércio - EIRELI. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material, fechaduras e maçanetas, para atender as necessidades 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em  R$ 12.968,20 (doze mil, novecentos e sessenta e oito reais 
e vinte centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência adstrita ao respectivo crédito 
orçamentário,ressalvado o período de garantia dos materiais e serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2020 
PROCESSO 20.0.000006307-0 
 CONTRATO Nº 148/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Vidente Construções E Comércio Ltda - ME. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material, fechaduras, miolo para portas e maçanetas, para atender as 
necessidades Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 9.167,00 (nove mil cento e sessenta e sete reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência adstrita ao respectivo crédito orçamentário, 
ressalvado o período de garantia dos materiais e serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2020 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2020 
PROCESSO 20.0.000019566-0 
 CONTRATO Nº 152/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Seike & Monteiro Ltda - EPP. 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181    
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2020 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2020 
PROCESSO 20.0.000019547-3 
 CONTRATO Nº 155/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gráfica e Editora Capital Ltda - EPP. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 28.936,00 (vinte e oito mil novecentos e trinta e seis 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 20.0.000009705-6 
 CONTRATO Nº 140/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Editora Revista dos Tribunais - Ltda. 
OBJETO: Contratação de assinatura anual do conteúdo da BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, a fim de compor o acervo da 
Biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT. 
VALOR: O valor da assinatura, por 12 (doze) meses, é de R$ 65.362,50 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta centavos). 
VIGÊNCIA: A vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 598/2020, de 22 de setembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/78048;  
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar o servidor CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU, matrícula nº 355827, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 14/09/2020 a 18/09/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 71, de 2020 – SEI Nº 20.0.000020828-1   
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso  Boas Práticas do Judiciário no Combate à Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher, Baseada no Gênero,  a se realizar no período de 2 de outubro a 3 de novembro de 2020, mediante as 
condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Boas Práticas do Judiciário no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Baseada no Gênero. 
Objetivo: Desenvolver competências nos(as) magistrados(as), nos(as) servidores(as) que atuam nas Varas Especializadas no 
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Varas do Júri, nos(as) servidores(as) do Grupo de Gerenciamento 
das Equipes Multidisciplinares e nos membros do sistema de justiça que detenham a incumbência de aplicar a Lei nº 11.340, de 
2006, tendo como finalidade a correta aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco do Conselho Nacional de Justiça. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de  24 a 30 de setembro de 2020. 
Inscrições 
As inscrições serão realizadas de acordo com as orientações abaixo: 
1. As inscrições do público-alvo constante no item 2.2.1 que se refere aos(às) magistrados(as) e 2.2.2 referente aos(às) 
servidores(as), serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), no site da Esmat, no endereço eletrônico 
www.tjto.jus.br/esmat. 
2. As inscrições do público-alvo constante no item 2.2.3 deverão ser solicitadas por indicação da Coordenação do Grupo de 
Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares  (GGEM). Essa indicação deverá ser enviada para o e-mail nufamtjto@gmail.com, 
com os seguintes dados do(a) servidor(a): Nome completo; CPF; e-mail; telefone de contato. 
3.  As inscrições do público-alvo constante nos itens 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7 e 2.2.8 deverão ser solicitadas a partir da indicação 
do(a) chefe(a) da instituição em que o(a) servidor(a) está lotado(a) e devem ser enviadas para o e-mail nufamtjto@gmail.com, 
com os seguintes dados do(a) servidor(a): Nome completo; CPF; e-mail; telefone de contato. 
Público-Alvo: Conforme descrito no item 2 deste Edital. 
Carga Horária: 40 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat. 
O curso será custeado pela Esmat, sem ônus para os(as) alunos(as).   
Em casos de REPROVAÇÃO, será imputado ao(à) aluno(a) reprovado(a)  “o valor do curso por aluno(a)”, sendo 
calculado após a conclusão das atividades, considerando-se os critérios de pagamento de professores(as) e demais 
despesas oriundas da execução do curso.  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 75 
2.2 Distribuição das Vagas: 

  Públicos-Alvo 
Quantitativo 
de Vagas 

2.2.1 
Magistrados(as) que atuam nas Varas Especializadas no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher e assuntos relacionados a essa temática. 

25 

2.2.2 
Servidores(as), efetivos(as) ou cedidos(as), que atuam nas Varas Especializadas no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher e assuntos relacionados a essa temática. 

8 

2.2.3 
Servidores(as), efetivos(as) ou cedidos(as), que atuam no Grupo de Gerenciamento das Equipes 
Multidisciplinares (GGEM). 

10 

2.2.4 
Membros ou servidores(as) do Ministério Público que atuam no combate à violência doméstica e familiar 
contra a mulher, baseada no gênero. 

8 

2.2.5 
Membros ou servidores(as) da Defensoria Pública e os(as) que atuam no combate à violência doméstica e 
familiar contra a mulher, baseada no gênero. 

8 

2.2.6 Delegados(as) ou agentes de polícia que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 8 
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baseada no gênero. 

2.2.7 
Servidores(as) que atuam nas Casas de Apoio à mulher, preferencialmente nas comarcas de Palmas, 
Araguaína e Gurupi. 

5 

2.2.8 
Servidores(as) dos Hospitais de Referência do estado do Tocantins que atuam no combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero dentro da Unidade, preferencialmente nas 
comarcas de Palmas, Araguaína e Gurupi. 

3 

TOTAL 75 

2.3 A inclusão do público-alvo 2.2.2 justifica-se pelo fato de que eles(elas) desenvolvem suas funções auxiliando os(as) 
magistrados(as), direta e indiretamente, acompanhando as equipes de apoio nas Varas; 
2.4 A inclusão do público-alvo 2.2.3 justifica-se pelo fato de que eles(elas) desenvolvem suas funções orientando os(as) 
profissionais das áreas de Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, credenciados no Tribunal de Justiça para realizarem estudos 
psicossociais e sociopsicopedagógicos demandados pelos(as) magistrados(as) das comarcas; 
 2.5 A inclusão do público-alvo 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7 e 2.2.8 justifica-se pela realidade do estado do Tocantins apresentada 
pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Baseada no Gênero, 
em que as mulheres vítimas de violência são atendidas em Delegacias ou Hospitais, em sua grande maioria nas cidades do 
interior, onde o índice de violência é mais evidente. Diante desse contexto, percebe-se a necessidade de capacitar os(as) 
agentes que trabalham diretamente no atendimento inicial e no acompanhamento da vítima para a garantia de cumprimento das 
medidas protetivas; 
 2.6 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
 2.7 Caso as vagas destinadas ao curso não sejam preenchidas, estas serão alocadas aos(às) interessados(as) não 
contemplados(as) no público-alvo, que enviarem as solicitações via e-mail nufamtjto@gmail.com, ao Núcleo de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (NUFAM), informando a intenção, motivo pelo qual têm interesse no curso, e os seguintes 
dados: Nome completo; CPF; e-mail; telefone de contato; 
 2.8 No caso de seleção dos(as) alunos(as), esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos(as) por ordem de data e 
horário de inscrição. Sendo assim, o preenchimento das vagas remanescentes será feito de acordo com a ordem de solicitações. 
 3. PRÉ-REQUISITOS 
Os pré-requisitos foram estabelecidos de acordo com os itens abaixo: 
 3.1 Serem magistrados(as) que atuam em Varas Especializadas no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 
assuntos relacionados a essa temática; 
 3.2 Serem servidores(as), efetivos(as) ou cedidos(as), que atuam nas Varas Especializadas no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher e assuntos relacionados a essa temática; 
 3.3 Serem servidores(as), efetivos(as) ou cedidos(as), que atuam no Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares 
(GGEM); 
 3.4 Serem membros ou servidores(as) do Ministério Público que exercem suas funções nas Varas Especializadas no Combate à 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e assuntos relacionados a essa temática; 
 3.5 Serem membros ou servidores(as) da Defensoria Pública que exercem suas funções nas Varas Especializadas no Combate 
à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e assuntos relacionados a essa temática; 
 3.6 Serem delegados(as) ou agentes de polícia que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 
baseada no gênero. 
 3.7 Serem profissionais que atuam nas Casas de Apoio à mulher, nos Hospitais de Referência do estado do Tocantins que 
atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero. 
 4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Frequência 
 4.1.1 A frequência no curso será registrada com base no Relatório das Atividades, emitido pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), sendo computados os seguintes itens: participação nos fóruns e realização das atividades avaliativas 
propostas pelos(as) professores(as) em cada módulo. Os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das 
atividades, no período de 2 de outubro a 3 de novembro de 2020, a serem desenvolvidas na modalidade EaD; 
 4.1.2 As frequências dos participantes, nas videoconferências pelo Google Meet, serão registradas no momento em que o(a)  
aluno(a) efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que 
será disponibilizado pela coordenação do curso por e-mail e disponibilizado no Mural de Avisos do AVA; 
 4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
  
4.1.3 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.2 Avaliação 
 4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da resolução 
das atividades propostas pelos(as) professores(as) em cada módulo. Já a avaliação coletiva será realizada pelos(as) 
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professores(as) facilitadores(as) de aprendizagem, a partir da participação dos(as)  alunos (as) nas videoconferências 
pelo Google Meet, participação nos fóruns de discussão, em cada módulo do curso, caracterizando-se, assim, a avaliação 
contínua do curso; 
 4.2.2 Após o término do curso, os(as) professores(as) facilitadores(as) de aprendizagem ficarão responsáveis pela aferição de 
notas e o fechamento do diário eletrônico – informações necessárias que servirão de respaldo para a certificação dos(as) 
 concluintes; 
 4.2.3 Somente receberão o certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência 
igual ou superior a 75% de aproveitamento, de acordo com a equação baixo: 
 (AM1 + AM2 + AM3 + AM4):  4   =   NOTAL FINAL DO ALUNO 
Sendo:  
AM1 – Fórum avaliativo = 10,0 pontos 
AM2 – Fórum avaliativo = 10,0 pontos 
AM3 – Fórum avaliativo –    3,0   +   Questões objetivas  – 7,0 pontos   =  10,0 pontos 
AM4 – Fórum avaliativo = 10,0 pontos 
 Os módulos perfazem um total de 40,0 pontos e serão divididos por 4, totalizando 10,0 pontos de média. 
 4.2.4 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
 5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

BOAS PRÁTICAS DO JUDICIÁRIO NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 
BASEADA NO GÊNERO 

Data/Módulo Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 2 a 5 de outubro de 
2020 

AMBIENTAÇÃO: Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na 
Plataforma Moodle, para apresentação do curso, com tutoriais para que os alunos (as) possam se 
apropriar das ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

Carga Horária 3 horas-aula 

Módulo I 

De 6 a 12 de outubro de 
2020 

Tema: Os impactos da violência de gênero e os efeitos protetivos da Lei Maria da Penha 
Professora: Daldice Maria Santana de Almeida 
Professor: Marcos Francisco de Souza 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 2 horas-aula 
Data: 6 de outubro de 2020 
Horário: Das 17h às 19h, com 15 minutos de intervalo. 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente 
Interação Virtual: Patriarcado, Machismo e Violência Doméstica e Familiar contra mulheres 
Interatividade no AVA: 7 horas-aula, contemplando: 
- Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
- Apostila abordando 3 tópicos diversos com leitura para aprofundamento do tema e leitura das 
indicações propostas na videoconferência; 
- Vídeos da internet sobre a temática com abordagens diversas e novas informações; 
 Atividade avaliativa do módulo: 
- Fórum avaliativo trazendo como proposta a construção de um glossário num primeiro momento e 
posteriormente uma proposição de que os alunos  interajam com essa construção.  

Carga Horária do Módulo 9 horas-aula 

Módulo II 

De 13 a 19 de outubro de 
2020 

Tema: O Paradigma de rede e o Enfrentamento à violência contra as Mulheres 
Professora: Daldice Maria Santana de Almeida 
Professor: Marcos Francisco de Souza 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 2 horas-aula 
Data: 13 de outubro de 2020 
Horário: Das 17h às 19h, com 15 minutos de intervalo. 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente 
Interação Virtual: O trabalho em rede e Intervenções multidisciplinares 
Interatividade no AVA: 7 horas-aula, contemplando: 
- Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
- Apostila abordando 3 tópicos diversos com leitura para aprofundamento do tema e leitura das 
indicações propostas na videoconferência; 
- Vídeos da internet sobre a temática com abordagens diversas e novas informações; 
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- Infográficos; 
- Mapas conceituais; 
Atividade avaliativa do módulo: 
- Fórum avaliativo trazendo como proposta o estudo de caso pautado na realidade do Estado. 

Carga Horária do Módulo 9 horas-aula 

Módulo III 

De 20 a 26 de outubro 
de 2020 

Tema: O Formulário de Avaliação e Risco do Conselho Nacional de Justiça. 
Professora: Graziele Cristina Lopes Ribeiro 
Professor: Aloísio Bolwerk 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 2 horas-aula 
Data: 20 de outubro de 2020 
Horário: Das 17h às 19h, com 15 minutos de intervalo. 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente 
Interação Virtual: A importância da aplicação correta do Formulário de avaliação de risco. 
Interatividade no AVA: 7 horas-aula, contemplando: 
- Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
- Leitura das indicações propostas na videoconferência; 
- Documentário; 
- Cartilha explicativa; 
- Vídeo depoimento; 
- Indicação de Podcast sobre a temática; 
Atividades avaliativas do módulo: 
- Fórum avaliativo; 
- Atividade avaliativa com questões objetivas. 

Carga Horária do Módulo 9 horas-aula 

Módulo IV 

De 27 de outubro a 2 
de novembro de 2020 

Tema: Práticas judiciárias inovadoras de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra 
mulheres. 
Professora: Daldice Maria Santana de Almeida 
Professor: Marcos Francisco de Souza 

Videoconferência síncrona no Google Meet: 2 horas-aula 
Data: 27 de outubro de 2020 
Horário: Das 17h às 19h, com 15 minutos de intervalo. 
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente 
Interação Virtual: O que tem dado certo em outros estados do Brasil no que se refere às práticas de 
enfrentamento da violência contra a mulher. 
Interatividade no AVA: 7 horas-aula, contemplando: 
- Estudo dos tópicos apresentados nos slides; 
- Apostila abordando tópicos diversos com leitura para aprofundamento do tema; 
- Leitura das indicações propostas na videoconferência; 
Atividade avaliativa do módulo: 
- Fórum avaliativo com a apresentação de um plano preliminar de prática de aprimoramento jurisdicional 
numa perspectiva em rede. Este trabalho será realizado em grupos. 

Carga Horária do Módulo 9 horas-aula 

Avaliação de Reação 

Dia 3 de novembro 
de 2020 

O aluno deverá avaliar a estrutura curricular, os professores e a metodologia aplicada. 

Carga Horária 1 hora-aula 

  

CARGA TOTAL DO CURSO 40 HORAS-AULA 

5.1 PROFESSORES(AS) 

Nome Daldice Maria Santana de Almeida   

  
Síntese do 
Currículo 

Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Conselheira do 
Conselho Nacional de Justiça, nos biênios 2015-2017 e 2017-2019. Coordenou o 
Comitê Gestor da Conciliação, presidiu a Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania 
e supervisionou a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra a 
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Mulher. Especialista em Direito Constitucional Aplicado, pela EMAG/TRF3, 2008. 
Especialista em Direito Público, pela PUC/SP, 2000. Especialista em Direito 
Administrativo, pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, 1992. Especialista em 
Processo Civil, pela Universidade Federal da Bahia, 1989. 
Fonte: Currículo enviado pela professora via e-mail. 

 Nome Marcos Francisco de Souza   

  
Síntese do 
Currículo 

Bacharel em Serviço social, pela Universidade Brasília, 2000. Mestre em Política Social, pela 
Universidade de Brasília, 2004. Analista Judiciário – Apoio Especializado: Serviço Social – 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desde abril de 2000, tendo atuado no 
assessoramento psicossocial a magistrados da área cível (interdição/curatela), de execução 
penal, penas alternativas, justiça comunitária e violência doméstica. Professor da Universidade 
de Brasília, de 2005 a 2007 e 2011. Supervisor acadêmico e orientador de projetos de 
intervenção e de pesquisa. Professor da Universidade Católica de Brasília, no curso de 
especialização em Serviço Social, Justiça e Direitos Humanos, entre 2011 e 2012. Assistente 
Social do Núcleo Judiciário da Mulher, do TJDFT, desde 2013. Atualmente coordenador do 
Centro Judiciário da Mulher – polo Oeste/Núcleo Judiciário da Mulher / TJDFT. Conteudista e 
palestrante no curso EaD Maria da Penha vai à Escola (60 horas-aula), realizado pelo TJDFT em 
parceria com a Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação do DF (EAPE), desde 
2015. Conteudista e professor do curso de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da 
Secretaria de Segurança Pública do DF, desde 2018. Professor no curso Nacional Patrulha Maria 
da Penha, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança pública e cidadania / Ministério da 
Justiça, destinado a policiais militares, 2018. Conteudista e tutor da Enfam no curso de Violência 
Doméstica, oferecido a magistrados(as), em 2019. Membro da Comissão editorial do livro XI 
FONAVID. Conteudista do curso de Violência Doméstica em Tempo de Pandemia, promovido 
entre a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e o TJDFT, 2020. Membro da 
Comissão Editorial do livro Incursões Psicossociais na Justiça: violências e litígios familiares, 
lançado em 2020. Participante de palestras, cursos e oficinas nas temáticas de gênero, violência 
contra mulheres, Lei Maria da Penha, masculinidades e violência, atendimento não revitimizador, 
dependência química, saúde mental, interdisciplinaridade e trabalho em rede. 
Fonte: Currículo enviado pelo professor via e-mail. 

  

Nome Graziele Cristina Lopes Ribeiro   

  
Síntese do 
Currículo 

Graduada em Direito, pela Universidade de Marília, 1999. Mestra em Direito 
Internacional Econômico, pela Universidade Católica de Brasília, 2013. Doutoranda 
em Direito Constitucional, pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, 2018. 
Atualmente é professora titular do Centro Universitário Luterano de Palmas e 
advogada. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direitos Humanos. 
Professora de graduação e pós-graduação em Direito. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/3162285963001312 

  

 Nome Aloísio Bolwerk   

  
Síntese do 
Currículo 

Graduado em Direito e estudos pós-graduados em Direito Público. Mestre em 
Direitos Difusos e Coletivos, pela Universidade Metropolitana de Santos. Doutor em 
Direito Privado (com distinção magna cum laude), pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do 
Tocantins. Professor Permanente do Programa de Mestrado Profissional em 
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da UFT/ESMAT. Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Hermenêutica Jurídica, Direito Civil, Direito 
Constitucional e Direitos Humanos, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Métodos Hermenêuticos de Interpretação do Direito, Hermenêutica e 
Princípios Constitucionais, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Líder do 
Grupo de Pesquisa Hermenêutica Jurídica, registrado no CNPQ. Advogado. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/2624550639155063 

  

 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da 
Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
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6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 23 de setembro de 2020. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 072, de 2020 –  SEI nº 20.0.000004179-4  
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 
056, publicado no Diário da Justiça nº 4780, no dia 24 de julho de 2020, nas páginas 60-63 do curso NOVOS ELEMENTOS 
DIDÁTICOS NO ENSINO À DISTÂNCIA, referente a data de realização da III Reunião Virtual e a data de conclusão do curso de 
25 para 30 de setembro de 2020, no Cronograma e Conteúdo Programático  (item 5) conforme segue: 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NOVOS ELEMENTOS DIDÁTICOS NO ENSINO À DISTÂNCIA 

Data / Módulo 
Carga Horária por 
Módulo 

Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 17 a 19 de agosto de 2020 5 horas-aula 

AMBIENTAÇÃO: Período de ambientação no sistema Moodle para 
apresentação do curso, com tutoriais, para que os alunos possam se 
apropriar das ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD, 
e construção de um glossário 
Atividade Avaliativa 1 

De 20 a 23 de agosto de 2020 4 horas-aula Aula 1 – A palavra, a linguagem, o texto. 

De 24 a 30 de agosto de 2020 

4 horas-aula 
  
2 horas-aula 
  

Aula 2 – O leitor e a leitura 
  
Dia 25 de agosto de 2020 – I Reunião Virtual 
Dia 27 de agosto de 2020 – II Reunião Virtual 

Período completo 
  
De 20 a 30 de agosto de 2020 

3 horas-aula 

Iteratividade no AVA; 
Leitura; 
Fórum. 
Atividade Avaliativa 2 

De 31 de agosto a 6 de 
setembro de 2020 

4 horas-aula Aula 3 – O conteúdo e a virtualidade: novas formas de interação 

De 7 a 13 de setembro de 2020 

4 horas-aula 
  
  
2 horas-aula 

Aula 4 – Planejamento do conteúdo 
  
  
Dia 9 de setembro de agosto de 2020 – III Reunião Virtual 
Dia 10 de setembro de agosto de 2020 – IV Reunião Virtual 

De 14 a 28 de setembro de 
2020 

4 horas-aula 
  
3 horas-aula 
  
  

Aula 5 – Videoaula  – Conteúdo complementar 
  
Dia 15 de setembro – V Reunião Virtual 
Dia 17 de setembro de agosto de 2020 –VI Reunião Virtual 
Dia 22 de setembro de agosto de 2020 - VII Reunião Virtual 

Período completo 
  
De 31 de agosto a 28 de 
setembro de 2020 

3 horas-aula 

Iteratividade no AVA; 
Leitura; 
Fórum. 
Atividade Avaliativa 3 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

Dia 29 a 30 de setembro 2 horas-aula 
O aluno deverá avaliar a estrutura curricular, os professores, os tutores e 
a metodologia aplicada. 

Carga Horária Total 40 horas-aula 

  
Palmas-TO, 22 de setembro  de 2020.  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 073, de 2020 – SEI Nº 20.0.000009440-5 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL  nº 
033, de 2020 – SEI Nº 20.0.000009440-5, no Diário da Justiça nº 4744, do dia 2 de junho de 2020, pp. 61/65 e 81, referente ao 
curso Curso Ciclo de Desenvolvimento da Inteligência Correcional, modalidade EaD, prorrogando o prazo de realização do 
curso até o dia 30 de setembro de 2020. 
Palmas-TO, 22 de setembro  de 2020. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

 
EDITAL nº 074, de 2020 – SEI Nº 20.0.000019535-0 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
068, de 2020 – SEI Nº 20.0.000019535-0, publicado no Diário da Justiça nº 4.815, do dia 16 de setembro de 2020, pp. 66/69, 
referente Seleção de Tutor(a), para atuar no curso Violência contra Crianças e Adolescentes, progando o prazo de inscrição 
até o dia 27 de setembro de 2020 e o prazo para envio da documentação até o dia 28 de setembro de 2020. 
Palmas-TO, 22 de setembro  de 2020. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

 

Portarias 
 

PORTARIA Nº  019, de 2020 – SEI nº 19.0.000039857-0 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº  076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO as recomendações consubstanciadas na Carta de São Paulo, fruto das deliberações ocorridas no XI Fórum 
Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID, no qual se assumiu o 
comprometimento para que o Tribunais de Justiça promovam a capacitação em Direitos Fundamentais a partir de uma 
perspectiva de gênero e por meio das Escolas de Magistratura; o presente curso justifica-se ante a necessidade do 
desenvolvimento de competências para juízes e servidores que atuem nas Varas que atendam mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar; 
CONSIDERANDO ainda a importância e a necessidade de qualificar os magistrados e servidores, tendo em vista a correta 
aplicação e interpretação do Formulário de Avaliação Nacional de Risco do Conselho Nacional de Justiça, bem como a gestão 
dos riscos identificados; da mesma forma que reconhecer para tornar possível a disseminação de boas práticas desenvolvidas 
no combate à violência doméstica e familiar. 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar as juízas Aline Marinho Bailão Iglesias e Odete Batista Dias Almeida, sem prejuízo de suas funções, como 
coordenadoras do curso Boas Práticas do Judiciário no Combate a Violência Doméstica e de Gênero –, a ser promovido pela 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 22 de setembro de 2020. 
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GLACIELLE BORGES TORQUATO 
 

VICE-PRESIDENTE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Presidente) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON) 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
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Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
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Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 

Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO  
CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

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

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

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
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5ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Membro) 
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Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
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MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
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MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
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ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  
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