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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0012339-17.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: LAUDECI RIBEIRO DA SILVA MENDES 
ADVOGADO: GUSTAVO BORGES DE ABREU (OAB TO4805B) 
AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER – Relator ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “LAUDECI RIBEIRO DA SILVA MENDES maneja o presente agravo de 
instrumento buscando a reforma do despacho que alcunha de decisão, exarado nos autos AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO 
DE TUTELA DE URGÊNCIA que promove em desfavor da CAMARA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO – TOCANTINS, ondo o 
magistrado de origem postergou a análise do pedido liminar para após  a oitiva do Ministério Público. Afirma que a simples 
postergação da análise da Tutela de Urgência/Liminar já é uma decisão. Tece diversas considerações sobre a necessidade da 
concessão da medida liminar para, ao final, requer, entre outros pleitos, a “concessão da TUTELA DE URGÊNCIA com a liminar 
“inaldita altera pars”, com fundamento no art. 300 e art. 1.019, I ambos do CPC, intimando e determinando a Agravada e 
informando ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins a imediata suspensão do Julgamento das contas da Agravante 
referente ao processo no TCE/TO nº. 4305/2015 – Contas Consolidadas de 2014, bem como que faça a imediata exclusão do 
nome da Agravante (Laudeci Ribeiro da Silva Mendes – CPF - 854.505.021-68) da Relação de Gestores com Contas Julgadas 
Irregulares/Parecer pela Rejeição referente ao processo nº. 4305/2015, bem como a fixação de multa diária, em caso de 
descumprimento.” É o relatório. Passo a Decidir. O agravo interposto é tempestivo, bem como o preparo foi recolhido. Vejamos o 
teor da “decisão” agravada. RECEBO a presente inicial, eis que preenchidos os pressupostos processuais, condições da ação e 
demais requisitos legais (artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil). Postergo a análise do pedido liminar, que será 
apreciado após a oitiva do Ministério Público, e o faço em virtude do interesse público presente na presente ação, que envolve, 
inclusive, cunho eleitoral. Pois bem, em que pesem o entendimento do agravante não, não comungo com suas assertivas, já que, 
conforme já firmei em casos anteriores ao em apreço, nada obriga ao Julgador a proferir a decisão reclamada ao receber a 
inicial, mesmo porque, o magistrado possui total liberdade de postergar, desde que justificadamente, como no caso, sua decisão 
para momento processual oportuno se não está convencido e seguro para proferir um Juízo a respeito da questão que lhe é 
submetida, por prudência e obediência ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF). Nesse sentido: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DO PEDIDO 
LIMINAR PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. A 
decisão que posterga a análise do pedido liminar para após a apresentação da contestação não possui conteúdo decisório, 
tratando-se de despacho de mero expediente, razão pela qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo 
Civil de 2015. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo 
de Instrumento Nº 70080738131, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado 
em 27/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080738131 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 27/02/2019, Vigésima 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2019). AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO 
ART. 1.015 DO NCPC. 1 - O despacho que posterga a análise do pleito antecipatório para momento posterior à realização de 
prova pericial é desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não desafia recurso. 2 - A Instância superior não pode 
interferir na metodologia de trabalho do Magistrado, obrigando-o à imediata apreciação do pedido liminar, quando, dado o seu 
melhor conhecimento das peculiaridades do caso, resolve postergar a sua análise para momento mais adequado. v.v AGRAVO 
INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR - POSTERGADA - PRONUNCIAMENTO COM 
CARÁTER DECISÓRIO. "A decisão do juiz que, sem justificativa, postergar a análise do pedido de tutela provisória para após a 
contestação ou para outro momento equivale a uma decisão que indefere o pedido de tutela provisória, dele cabendo agravo de 
instrumento". (TJ-MG - AGT: 10000180617912002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 
28/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018). Inclusive,  há precedente deste sodalício: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO 
POSTERGANDO A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DE OPORTUNIZADO DIREITO AO 
CONTRADITÓRIO. MATERIA QUE NÃO SE INSERE NO ROL DE TAXATIVO DE CABIMENTO DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, ELENCADAS NO ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO FUSTIGADA, BEM COMO QUALQUER FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE 
A MODIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Constata-
se ausente fato superveniente capaz de alterar a decisão fustigada que não conheceu do agravo de instrumento, bem como 
qualquer fato novo que justifique a modificação, posto que o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente acostado 
no evento 05 dos autos originários, que, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois de oportunizado direito 
ao contraditório, não havendo qualquer cunho decisório em mencionado despacho. 2 - Ressalta-se ainda que as interlocutórias 
que não se encontram no rol do Novo Código de Processo Civil não são corrigíveis pelo agravo, mas sim como preliminar de 
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razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009, § 1º). Não se trata de irrecorrobilidade da interlocutória que não se encontra no 
rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). 3 - 
Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão unânime. (Ai no AI 0003138-21.2018.8.27.0000 - JACQUELINE 
ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA – J. 25/05/2018). Ademais, abro parênteses para consignar que, em que pese o 
descontentamento do agravante face ao despacho proferido pelo magistrado de piso, na espécie, a apreciação do pedido liminar 
por esta superior instância, nos moldes requeridos, além de sobrepor à liberdade de instrução do juízo singular, incorreria em 
grave desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que a matéria objeto do pleito liminar sequer foi apreciada. Por 
todo o exposto, ante a apontada irrecorribilidade da decisão vergastada, alternativa não me resta senão, nos termos do artigo 
932, III do CPC, negar seguimento ao presente. Intime-se. Cumpra-se”. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0013049-37.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: ANA CAMPOS DE ALMEIDA 
ADVOGADA: FRANCISCA DE LIMA SILVA OAB/TO007440  
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE – Relatora ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por Ana 
Campos de Almeida, em face da decisão lançada no evento 9, em que o Julgador primevo indeferiu-lhe os benefícios da 
Assistência Judiciária Gratuita. Em seu arrazoado, aduz que, na origem, propôs  Ação Declaratória c\c Obrigação, em desfavor 
do Município de Dianópolis, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas que lhe são devidas, tendo postulado os benefícios 
da justiça gratuita, no que foi, de forma equivocada, indeferido pelo Julgador a quo. Argumenta que, a rigor do que dispõe o Art. 
5°, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei n.º 1.060-50, alterada pela Lei n. ° 7.510-86, as taxas e emolumentos judiciais não 
podem ser impeditivos ao direito de ação, sob pena de configuração de violação do princípio constitucional do “acesso ao 
judiciário”. Pondera que ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços gerais, com parcos 
rendimentos, auferindo um salário bruto de 1.091,05 (um mil e e noventa e um reais e cinco centavos), perfazendo o valor líquido 
de  R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), o que impossibilita efetivar o pagamento dos 
custos do processo. Alega que não dispõe, atualmente, de meios suficientes para arcar com o ônus do pagamento de custas 
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria mantença e de sua família, requerendo a concessão dos 
benefícios da gratuidade de justiça, e caso seja necessário recurso, baseada no art. 5º, XXXIV, "a", da Carta Magna. Ao final, 
requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, no sentido que lhe sejam deferidos os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. É, em síntese, o relatório. DECIDO. A princípio, conheço do recurso, pois presentes 
os requisitos de admissibilidade recursal. Pois bem! Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que: “A 
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No mesmo sentido, a Constituição 
Federal, em seu art. 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”. No entanto, compartilho do entendimento  de que a mera declaração de impossibilidade 
de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios geram uma presunção relativa de veracidade, sendo necessária 
a demonstração de hipossuficiência da parte. Nesse sentido consigna o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem 
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente, desde que não demonstrada a hipossuficiência a 
parte. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) No caso dos autos, a prova juntada pela parte dá 
conta que o agravante é servidora pública, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, percebendo a renda média mensal 
de 1.091,05( hum mil e e noventa e um reais e cinco centavos), consoante demonstram os contracheques da mesma, juntado no 
evento 1, do presente recurso. Deste modo, resta evidente que o pagamento das despesas processuais iniciais e demais custos 
que tiver que arcar, no decorrer da ação primitiva, pelo agravante, pode comprometer o pagamento das demais despesas de seu 
orçamento mensal, o que impõe o deferimento de seu pedido liminar. Neste sentido, vale citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 
RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica 
da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos que demonstrem sua insuficiência financeira nos termos do Art. 5º, 
LXXIV da Constituição Federal. 2. No caso, a prova documental demonstrou que o rendimento mensal líquido da agravante 
(Professora Aposentada) varia entre R$ 2.763,80 a R$ 2.299,00, já as despesas processuais somam a quantia de R$ 2.847,83, 
sendo evidente não possuir meios de arcar com tal pagamento sem comprometer a própria subsistência ou de sua família. 3. 
Gratuidade de justiça concedida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJTO. AI 00206057620198270000. Desa. 
Maysa Vendramini. Julgado em 04/02/2020) Diante desta conjuntura, a hipossuficiência do agravante restou demonstrada, não 
havendo óbices à concessão da gratuidade de justiça. Portanto, impõe-se a reforma da decisão de 1º grau, que indeferiu o 
pedido de gratuidade da justiça à agravante. Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão 
agravada, a fim de conceder ao agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC C/C art. 
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5º, LXXIV,  da CF/88. Cientifique-se o Magistrado monocrático do teor da presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se”. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0002729-19.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: JOYCIENE APARECIDA VIEIRA BARBOSA 
Procurador: Nihil 
RÉU: JOAO LIMA DOS SANTOS 
Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido. “DESPACHO/DECISÃO Instadas a manifestarem o interesse na produção de outras provas, A as 
partes pleitearam audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal (evento 12). Pois bem! Como bem se nota da 
prática processual e da intenção do legislador processual civil quando criou a possibilidade de depoimento pessoal, tal prova 
deve ser acompanhada de oitiva de testemunhas para que tenha algum valor probante. Isso porque o valor probatório é frágil 
diante do interesse do postulante no resultado favorável a causa. Além disso, bem se sabe que as versões das partes sobre os 
fatos já se encontra na inicial e contestação, sendo que designar audiência de instrução e julgamento com apenas esta finalidade 
frustraria o princípio da celeridade processual. Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de depoimento pessoal. Venha concluso 
para sentença por ordem cronológica. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0029989-93.2019.8.27.2706, Chave nº 350519208319, 
proposta por MAROLEI BATISTA LIMA, MARLEI BATISTA DE LIMA e ANTONIO BATISTA LIMA em desfavor de MARIA DE 
LOURDES BATISTA DE LIMA RIBEIRO, sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde os requerentes requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo 
denominado Lote nº 07, da Quadra nº 78-A, situado à Rua Clara Silva, integrante do Desmembramento da chácara 270, nesta 
cidade, com área de 450,00m², sem benfeitorias, sendo pela Rua Clara Silva, 15,00 de frente; pela linha de fundo 15,00m, 
confrontando com o lote nº (08); pela lateral esquerda 30,00m, confrontando com a Avenida Castelo Branco; e pela lateral direita 
30,00m, confrontando com o lote nº (06), para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo 
oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de 
conformidade com o despacho do evento 24 a seguir transcrito: "FINALIDADE: 1- CITAÇÃO de MARIA DE LOURDES BATISTA 
DE LIMA RIBEIRO e ZACARIAS RIBEIRO - Rua Deuzarina Airis, Nº. 173, Setor Tecnorte, 2- CITAÇÃO dos 
confrontantes: ISABEL TELES DE ALENCAR, brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF/MF: 288.068.831-00, residente e 
domiciliada na Rua Clara da Silva, 101, centro, Araguaina/TO, CEP: 77803-082; MERCEDES GARCIA DE OLIVEIRA, brasileira, 
viúva, aposentada, portadora da RG/CI: 06.289.118.153 SSP/GO, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, 791, 
centro, Araguaina/TO, CEP: 77.825-360; NEURIMAR FRANCISCO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, serviços gerais, inscrito no 
CPF/MF: 831.539.001-59, residente e domiciliada na Rua Clara da Silva, 90, centro, Araguaina/TO, CEP: 77803-082. Defiro a 
gratuidade da justiça. Citem-se os requeridos e os confinantes por mandado, bem como os terceiros eventuais interessados, por 
meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC).  Advirta-se que o 
prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo 
CPC). Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa. 
Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de 
Processo Civil. Cumpra-se. ESTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO. Tendo em vista que este processo não se enquadra 
nos casos previstos no artigo 9º da Portaria 1258/2020 - Presiência/DF - Araguaína/TO, tão logo o retorno das atividades 
normais, a ser disciplinado em nova portaria, distribua o presente feito ao Senhor Oficial de Justiça para cumprimento do 
mandado." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 07/10/2020. Eu, Antonio Edvan de Sousa, Servidor de Secretaria, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - 
Juiz de Direito. 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 306156 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal, nº 
50019297420098272706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ARLETE GONÇALVES PARTATA, CPF nº 
871.657.591-15, 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. decisão proferida no evento n.º 25, bem como também da PENHORA no valor de R$ 
3.071,98 (três mil setenta e sete reais e noventa e oito centavos), para que, caso queira comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 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 átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
11/03/2020. Eu, Ana Flavia Ferreira Mendanha, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - (30 dias) - Nº 1398388 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): GENIVAN GOMES DA SILVA - CPF n°: 896.646.392-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024701-67.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.755,49 
(cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190026136, 
20190026137,  20190026138 e 20190026139 datadas de 07/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 
as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS)-Nº 1398755 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO SOARES ALCANFOR - CPF n°: 029.325.983-68, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024690-38.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.470,85 
(cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190025738, datada de 
07/02/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 22 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1399024 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): SANDRA REGINA ALVES BORGES - CPF n°: 604.765.911-04, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024418-44.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.165,51 
(três mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190026691 e 20190026691, 
datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
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Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização 
dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de setembro de 
2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1405730 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JONATAS GONCALVES BORBA - CPFn°: 302.162.141-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023528-08.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.265,47 
(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190025656, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 23 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1405730 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JONATAS GONCALVES BORBA - CPFn°: 302.162.141-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023528-08.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.265,47 
(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190025656, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 23 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1414481 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): NOEMIA FERREIRA LIMA - CPF n°: 441.501.301-59, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022868-14.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.343,81 
(sete mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190015313 e 20190015314, 
datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
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terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, a expedição do 
Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 24 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) -  Nº 1414731 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO GUIMARÃES COSTA - CPF n°: 159.628.141-34, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022821-40.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.486,12 
(seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), representada pela CDA n° 20190015181, datada de 02/09/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o 
despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, 
comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês 
de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1415580 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LUCIRLEI CANDIDA BATISTA - CPF n°: 016.205.431-92, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022681-06.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.577,44 
(seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190015419 e 
20190015420, datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, a 
expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 24 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1415734 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ALBERTINA AQUINO SILVA - CPF n°: 117.437.271-00, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022615-26.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.681,33 
(seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 20190015385, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, a expedição do 
Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
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da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 24 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1416101 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LETICIA VACARO SILVA VINHAL - CPF n°: 036.334.601-52, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022604-94.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.050,84 
(sete mil, cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190015553 e 20190015554, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, a expedição do 
Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
24 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1416223 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JULIA GOMES FERRAZ - CPF n°: 403.041.083-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022584-06.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.424,02 (sete mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos), representada pela CDA n° 20190015304, 20190015305 e 20190015306 
datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, a expedição do 
Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 24 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1520064 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): EMPRESA TURISMO HOSPEDAGEM E DIVERSAO LTDA - CNPJ n°: 03.286.366/0001-67, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0020752-35.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 141.185,04 (cento e quarenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos), representada 
pela CDA n° Nº: 20190006441, datada de 09/06/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- 
Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos 
endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de outubro de 2020. 
Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522568 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): VANEI PEREIRA MARTINS - CPF n°: 117.443.671-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
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sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020754-05.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 11.476,45 
(onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), representada pela CDA Nº: 20190013714, datada de 
20/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522592 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PREMIER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ n°: 73.754.434/0001-50, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0020785-25.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 112.314,89 (cento e doze mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), representada 
pela CDA Nº: 
20190005532,20190005533,20190005534,20190005535,20190005536,20190005537,20190005538,20190005539,20190005540,
20190005541,20190005542,20190005543,20190005544,20190005545,20190005546,20190005547,20190005548, datadas de 
07/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522635 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PAULO CESAR DOS SANTOS JULIÃO - CPF n°: 310.907.291-20, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020909-08.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
14.748,04 (quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190005523 e 
20190005525, datadas de 07/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522663 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ROMILDO ANTONIO ALVES - CPF n°: 186.780.411-53, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020990-54.2019.8.27.2706, que lhe 
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move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 24.198,09 
(vinte e quatro mil, cento e noventa e oito reais e nove centavos), representada pela CDA n° 20190005829, 20190005830, 
20190005831 e 20190005912 datadas de 08/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- 
Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos 
endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522693 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IRANI MENEZES DA SILVA - CPF n°: 020.816.601-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022263-68.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 14.458,94 
(quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190014388 e 
20190014389, datada de 23/05/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522783 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PEDRO ALVES BEZERRA - CPF n°: 059.138.291-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022371-97.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.780,32 
(oito mil, setecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190014742 e 20190014743, datada de 
28/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522860 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): R F TRANSPORTES LTDA - CPF n°: 346.681.290.005-18, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022385-81.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.741,36 
(seis mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190014919, datada de 
29/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
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atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1522994 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): TEODORA DIAS DE ARAUJO - CPF n°: 231.679.981-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022526-03.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.968,79 
(sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190014837 e 
20190014838, datada de 28/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) -Nº 1523097 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PEDRO ALVES DOS SANTOS - CPF n°: 186.713.571-04, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023063-96.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.479,28 
(seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), representada pela CDA n° 20190015497, datada de 
04/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1523231 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE FRANCISCA PEREIRA DE MELO - CPF n°: 072.990.443-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023430-
23.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.658,27 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), representada pela CDA n° 
20190015924, datada de 09/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as 
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buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1522535 (Prazo: 30 Dias) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: JOAO SAMPAIO VIEIRA - CPF n°: 940.266.021-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029179-21.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.061,98 (quatro mil, 
sessenta e um reais e noventa e oito centavos), representada pela CDA n° 20190027636, datada de 07/10/2020, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1510591 (PRAZO: 30 DIAS) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a executada: PATRICIA MARINA WINNKES - CPF n°: 962.471.699-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029147-16.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.003,56 (quatro mil, 
três reais e cinquenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190027637, datada de 07/10/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
09 dias do mês de outubro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 15231 (PRAZO: 30 DIAS) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF n°: 633.486.241-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028373-
83.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.098,26 (quatro mil, noventa e oito reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 20190027882, 
datada de 08/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 1523463 (PRAZO: 30 DIAS) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF n°: 334.681.921-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028362-54.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.070,36 (quatro mil, 
setenta reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190027563, datada de 04/10/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 372301 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FABIANO FERREIRA RAMALHO - CPF/CNPJ n°: 737.040.161-87, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018813-
54.2018.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 20.783,04 (vinte mil setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos), acrescida de juros, atualização 
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 
perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com a decisão a seguir transcrito: "Ante 
o exposto, DEFIRO a recusa da exequente à nomeação do bem oferecido à penhora pelo executado no evento 13.Intime-
se às partes da presente decisão.Em ato contínuo, proceda-se à citação do sócio executado FABIANO FERREIRA 
RAMALHO no endereço constante da inicial, tendo em vista que este não fora diligenciado em relação ao referido sócio 
(Evento 10 -CERT1).Após o cumprimento da diligência citatória, devidamente certificada nos autos, determino as 
seguintes providências ao cartório:1.Caso o executado seja citado e, no prazo legal, indique bens passíveis de penhora, 
comprove o pagamento, informe o parcelamento do débito ou permaneça inerte às faculdades do ato citatório, intime-se 
a exequente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; 2.Não sendo o executado localizado ou não localizado o 
endereço indicado, determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, devendo o cartório 
realizar o ato citatório adequado ao caso, para proceder a citação do executado; 3.Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do executado, 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Decorrido os prazos concedidos em qualquer das hipóteses elencadas nos itens 
acima, o cartório deverá certificar nos autos, bem como ao efetuar a conclusão, certificar o motivo da mesma. Após, 
certificado o resultado das determinações retromencionadas e decorridos os prazos em relação às mesmas,volvam os 
autos para análise do pedido de penhora online.Intime-se. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de março do ano de 
2020. Eu, Rômulo Paulo Rodrigues Nascimento, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 201815  (PRAZO- 30 DIAS) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): M L COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ n°: 02.946.870/0001-83, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007675-
95.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.494,16 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° C-
208/2015, datada de 04/03/2015, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo 
encontrado, não sejapossível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL,com prazo de 30 
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(trinta) dias." 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 21/02/2020. Eu, Ana Flavia Ferreira Mendanha, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO Nº 1526097 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): INCORPORADORA PANORAMA LTDA - CPF n°: 02.494.367/0001-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018555-
10.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 46.391,71 (quarenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), representada pela 
CDA n° 20190002939,20190002940,20190002941,20190002943, 20190002944,20190002945, 20190002946 e 20190002947 
datada de 24/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 1526528 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): GILSON AFONSO RODRIGUES FILHO - CPF n°: 004.340.591-61, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018588-
97.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.248,26 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 
20190002950, datada de 24/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....)4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de outubro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 50022974420138272706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
RÉU: JOSÉ FELIX DA LUZ, POLIANA AIRES DA LUZ e ROSIANE AIRES DA LUZ 
SENTENÇA: 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 103. 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. Cientifique-se a exequente da presente, ante a renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se a executada da presente 
sentença; 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, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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 
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à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 50018505620138272706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
RÉU: AMANDA PAULA MADUREIRA, ARGEL FERREIRA MADUREIRA e ROSIMEIRE ROSA MADUREIRA 
SENTENÇA: 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 47. 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. Cientifique-se a exequente da presente, ante a renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se a executada da presente 
sentença; 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, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 
Autos: n°: 0026645-07.2019.8.27.2706 
Acusado: R.  P. F 
Vítima:  A. S. DA. S. 
Edital para Citar e Intimar (a) acusado (a) R. P. F., brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, filho de Cristina Pereira Félix, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: “... Ante o exposto,  REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste 
feito...” Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins 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. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 00121441920178272706 
Acusado: EDIVAN PEREIRA DA SILVA 
Vítima: IURA DA SILVA ARAÚJO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): IURA DA SILVA 
ARAÚJO, brasileira, união estável, do lar, natural de Araguaina-TO, filha de Manoel Leandro de Araújo e de Generosa Raimunda 
da Silva, nascida aos 07/12/1976 da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
''...Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 2 (dois) meses de 
detenção. Aplicando-se o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, EDIVAN 
PEREIRA DA SILVA, definitivamente condenado, em primeira instância, a 6 (seis) meses de detenção. O regime inicial de 
cumprimento da pena é o aberto, conforme dicção do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal...'' Para conhecimento de todos 
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 06 de Maio 
de 2020. Eu,  ___Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0027539-80.2019.8.27.2706 
Acusado: LUCAS SANTOS BARBOSA 
Vítima: CAMILA EDUARDA DE ALMEIDA 
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): CAMILA EDUARDA DE 
ALMEIDA, brasileira, convivente em união estável, estudante, nascida aos 20/02/2000, natural de Campos Sales - TO, filha de 
josé Claudio de Almeida e Maria Roselma Duarte, RG n° 1306374 SESP/PC/TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no art. 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER LUCAS SANTOS 
BARBOSA...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 01 de Setembro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0025779-96.2019.8.27.2706 
Acusado: A. DA S. M. F 
Vítima: L. P. L. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): L. P. L., brasileira, natural de 
Anápolis-GO, nascida aos 09/05/1989, união estável, filha de Raimunda Pereira de Arcelino e Divino Lima Filho, atualmente em 
local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o 
exposto, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito...'' Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 06 de Outubro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0019274-55.2020.8.27.2706 
Acusado: O. F. DE S. 
Vítima: A. P. P. G. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): O. F. DE S., brasileiro, solteiro, 
nascido aos 6/03/1977, filho de Maria de Jesus e Jorge Freitas de Sá, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO parcialmente as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. c) Proceda a devolução dos 
documentos pessoais do filho Israel Pereira Freitas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por intermédio de terceira pessoa.  
INDEFIRO por ora o requerimento de alimentos, em razão da ausência dos documentos que comprovem a filiação do 
menor.  Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último 
caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006....'' Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 09 de Outubro de 2020. Eu, 
Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0017555-14.2015.8.27.2706 
Acusado: ITALLO FELIPE MOURA LEAL 
Vítima: GRACILENE ROCHA FERREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): GRACILENE ROCHA 
FERREIRA, CPf:014.731.867-06 brasileira, união estavel, artesã,nascida aos16/08/1969, natural de São Luis /MA, filha de Jose 
Pires  Rocha e Maria Rocha Ferreira , atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos 
em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso I, do Código 
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato e determino o arquivamento deste feito...'' Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocant ins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 07 de 
Outubro  de 2020. Eu, Ana Beatriz Pereira Queiroz, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0017555-14.2015.8.27.2706 
Acusado: ITALLO FELIPE MOURA LEAL 
Vítima:MARIA DO CARMO DE SOUSA DOS SANTOS 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA DO CARMO DE SOUSA 
DOS SANTOS,RG:807.6653 SSP-TO, brasileira, solteira, empregada domestica ,nascida aos 17/09/1977, natural de 
Araguaina/TO filha de jose dos Santos e Judite de Sousa dos Santos   atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:''... Ante o exposto, com base no artigo 
107, inciso I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato e determino o arquivamento deste feito...'' Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 07 de Outubro de 2020. Eu, Ana Beatriz Pereira Queiroz, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0017555-14.2015.8.27.2706 
Acusado: ITALLO FELIPE MOURA LEAL 
Vítima:   DHENIFF SANTOS SILVA  
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DHENIFF SANTOS 
SILVA,brasileira,união estavel , nascida aos 15/11/1998 em Araguaina TO ,filha de Paulo Gonçalves da Silva e Maria do Carmo 
de Sousa dos Santos, residencia atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:''... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso I, do Código 
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato e determino o arquivamento deste feito...'' Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 07 de 
Outubro de 2020. Eu,  Ana Beatriz Pereira Queiroz, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0016708-07.2018.8.27.2706 
Acusado: JUNIOR DIAS BOSCO  
Vítima: LAISA SOUSA BUENO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): LAISA SOUSA BUENO, 
brasileira, solteira, faxineira, natural de Araguíana-TO, nascida aos 04/09/1996, filha de Ademilson José Bueno e Irani Sousa 
Macedo, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito:''... Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido 
formulado na denúncia para ABSOLVER JÚNIOR DIAS BOSCO...''. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 07 de Outubro  de 2020. Eu,  Ana 
Beatriz Pereira Queiroz, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 
Autos: n°: 0026645-07.2019.8.27.2706 
Acusado: R.  P. F            
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Vítima:  A. S. DA. S. 
Edital para Citar e Intimar (a) acusado. R. P. F., brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, filho de Cristina Pereira Félix, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: “... Ante o exposto,  REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste 
feito..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins 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. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 
Autos: n°: 0019467-70.2020.8.27.2706 
Acusado: I. C. B.             
Vítima:  U. B. DA. S. 
Edital para Citar e Intimar (a) acusado: I. C. B., brasileiro, em união estável, nascido aos 28/05/1965, filho de Iraci Cirqueira 
Barros e Henrique Cirqueira, CPF n° 498.466.551-34, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) ratifico a medida protetiva de afastamento do lar, já realizada pela autoridade 
policial, devendo o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação 
desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância 
mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, 
devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda 
de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio 
de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; f) O requerido deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da data de sua intimação, devolver para a requerente, a motoneta Honda Biz, preta, placa MVW 4344/TO, Chassi 
9C2HA07103R044934. Ou, caso tenha vendido o referido bem, deverá devolver a metade do valor recebido para a requerente 
no prazo de até 30 dias, até que a partilha dos bens do casal seja resolvida no juízo de família.  INDEFIRO os demais pedidos 
formulados no boletim de ocorrência, pois não possuem relação com os fatos narrados pela vítima à autoridade policial. Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006..." Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 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. e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 
Autos: n°: 0017876-73.2020.8.27.2706 
Acusado: E.  R. DA. M.    
Vítima:  M. DA. P. R. 
Edital para Citar e Intimar (a) acusadoE. R. DA. M., brasileiro, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto,  REVOGO AS 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito...” Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 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. e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0025779-96.2019.8.27.2706 
Acusado: A. DA S. M. F. 
Vítima: L. P. L. 
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): A. DA S. M. F., brasileiro, união 
estável, filho de Antônio da Silva Marinho, nascido aos 28/06/1999., atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, REVOGO AS 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito...'' Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 06 de 
Outubro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0016708-07.2018.8.27.2706 
Acusado: JUNIOR DIAS BOSCO e JUNIOR DIAS BOSCO 
Vítima: LAISA SOUSA BUENO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JÚNIOR DIAS BOSCO, 
brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de AraguaínaTO, nascido aos 25/06/1992, filho de Jandira Santos da Silva Dias e 
João Bosco, portador do RG n°. 974.833 SSP/TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida 
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER JÚNIOR DIAS BOSCO...'' Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 02 de Outubro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0025225-64.2019.8.27.2706 
Acusado: MAURICIO BESERRA SANTOS 
Vítima: DARLIR BEZERRA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MAURÍCIO BESERRA DOS 
SANTOS, brasileiro, união estável, motorista, nascido aos 26/07/1984, natural de Imperatriz-MA, filho de Maria do Socorro 
Beserra e Zacarias Soares dos Santos, RG n° 195160220027 SSP-TO e CPF n°. 007894043-54, atualmente em local incerto ou 
não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Fica o denunciado 
definitivamente condenado à pena de 3 (três) meses de detenção. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação contida no 
artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 09 de Outubro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, 
lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0025225-64.2019.8.27.2706 
Acusado: MAURICIO BESERRA SANTOS 
Vítima: DARLIR BEZERRA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DARLIR BEZERRA SILVA 
(vítima), brasileira, união estável, operadora de caixa, nascida aos 23/06/1989, natural de Araguaína- TO, filha de Maria da Guia 
Bezerra da Silva e Luis Alberto Cardoso da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida 
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Fica o denunciado definitivamente condenado à pena de 3 (três) 
meses de detenção. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal...'' 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 09 de Outubro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0015631-60.2018.8.27.2706 
Acusado: GILSON RIBEIRO ARAUJO 
Vítima: JUCILENE PEREIRA DE SOUZA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JUCILENE PEREIRA DE 
SOUZA,nacionalidade brasileira, natural de Araguaina -TO, filha de Osorio Pereira de Sousa e de Rusolina Pereira Lima,,nascida 
aos 25/03/1973,portadora do RG:1444833, SESP/POLICIA CIVIL /TO ,inscrita  no CPF n° 462.859.542-91,uniao estavel ,do lar 
,residente atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: ''...Aplicando-se o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, 
GILSON RIBEIRO ARAUJO, definitivamente condenado, em primeira instância, a 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de 
detenção...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 07 de Outubro  de 2020. Eu,  Ana Beatriz Pereira Queiroz, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  60  (SESSENTA) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Autos: n°: 0026645-07.2019.8.27.2706 
Acusado: JHON LENO PEREIRA DE FREITAS 
Vítima:  PATRÍCIA DE SOUZA PEREIRA 
Edital para Citar e Intimar (a)  vítima: Patrícia de Souza Pereira, brasileira, solteira, filha de Marinalva de Souza Pereira, CPF n°. 
042.496.351-55, operadora de caixa, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 
formulado na denúncia para CONDENAR JHON LENO PEREIRA DE FREITAS, brasileiro, solteiro, protético, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 05/01/1990, filho de Antônio Pinheiro de Freitas e Maria da conceição de Sousa Pereira, portador do 
CPF n° 022.166.481-59, como incurso na sanção do artigo 129, § 9°, do Código Penal, aplicando-se o disposto na Lei n° 
11.340/06..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins 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. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 26 de novembro de 2020, com encerramento às 13h00. 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 SEGUNDO 
LEILÃO: dia 26 de novembro de 2020, com encerramento às 16h00, 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. 5000029-57.2008.8.27.2717 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO (CNPJ: 
00.662.270/0001-68) e Requerido FERREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRANSP. E COM. DE PETROLEO LTDA. (CNPJ: 
02.881.921/0018-84) CDA: 189 // 126 BEM(NS): Uma área de terreno urbano com 16.800,00m², localizada à margem esquerda 
da Rodovia Federal BR-153, KM 550, situado no município de Figueirópolis/TO, medindo 140,00 metros de frente para a Rodovia 
BR-153, e 120,00 metros de frente aos fundos, dividindo pela frente com a Rodovia 153, numa extensão de 140,00 metros, pela 
direita e esquerda, numa extensão de 120,00 metros, pelos fundos, numa extensão de 140,00 metros, com terreno de Wadson 
Filgueira de Abreu. Benfeitoria: Sob o terreno está edificado um posto de combustível, contendo: pavimentação de concreto, 2 
ilhas de bombas com 5 bombas de combustível, cobertura metálica, edificações do posto (prédio onde funciona a lanchonete, 
banheiro e escritório). Imóvel matriculado sob nº. 565 do Cartório de Registro de Imóveis de Figueirópolis/TO. POD 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em 13 de julho de 2018. **Avaliação sujeita a atualização até a 
data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: IVONE SERAFIM SILVA GERALDINI, Depositária 
Pública. ÔNUS: Consta Existência de Ação nos autos nº. 2009.35.02.00657-0, em favor da União (Fazenda Nacional), em trâmite 
na Vara Federal de Anápolis/GO; Penhora nos autos nº. 0000359-32.2014.827.2717 (BAIXADO), em favor da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, em trâmite na 1ª Vara Cível de Figueirópolis/TO; Penhora nos autos nº. 
0000247-54.2013.4.01.4302 (SUSPENSO), em favor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, em 
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trâmite na Vara Federal de Gurupi/TO. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA 
EXECUÇÃO: R$ 6.379,12 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e doze centavos), em 27 de março de 2020. LEILOEIRO: 
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será 
devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Caso haja adjudicação 
antes da hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será de 2,5% (dois e 
meio por cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. **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 as 
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 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 ELETRÔNICA: 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, 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: Fica desde logo intimado o executado FERREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRANSP. E COM. DE 
PETROLEO LTDA., na pessoa de seu Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4833 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020 22 

 

 
 

que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins. Figueirópolis (TO), 10 de setembro de 2020. 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Editais 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
O Dr. Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc...FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, em observância ao disposto do artigo 426 da 
Lei 11.689/2008, foram alistados na LISTA GERAL PROVISÓRIA DOS JURADOS para o ano de 2021, os seguintes cidadãos e 
cidadãs: 
N.º    NOME    PROFISSÃO 
1    ADEMAR BARBOSA MARANHÃO    AUTÔNOMO 
2    ADRIANA AIRES ANDRADE    ENFERMEIRO 
3    ADRIANO MENDES PARENTE    TRABALHADOR RURAL 
4    ADRIENE DOURADO DANTAS    FUNCIONARIA PUBLIC 
5    AILTON PEREIRA DA SILVA    ENCANADOR 
6    ALAN DE JESUS DA SILVA    OUTROS 
7    ALBERT EINSTEN GOUVEIA MELO    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
8    ALECIO BATISTA DE LIMA    PROFESSOR 
9    ALERCIO BATISTA DE LIMA    ESTUDANTE 
10    ALFEU BARBOSA MARANHÃO    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
11    ALINE BARROS ARAÚJO    ESTUDANTE 
12    ALLINNY FERREIRA DE BRITO    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
13    ALYNE SOARES DE MATOS    TRABALHADOR RURAL 
14    AMARAL COSTA E SILVA    SERVIDOR PÚBLICO 
15    ANA CLAUDIA LEITE SOUSA    ESTUDANTE 
16    ANA LÚCIA SOARES DE OLIVEIRA    TRABALHADOR RURAL 
17    ANA PAULA DIAS CARDOSO    SECRETARIA 
18    ANA PEREIRA BRAGA    PROFESSORA 
19    ANDRE LOPES DA SILVA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
20    ANDRESSA SOUZA MATOS    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
21    ANGELA MARIA GUEDES RIBEIRO    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
22    ANGELO BONFIM DE SOUSA    PROFESSOR 
23    ANTONIA CASTRO OLIVEIRA    PROFESSORA 
24    ANTONIO ALMEIDA CAMARA    PROFESSOR 
25    ANTONIO COSTA FILHO    TÉCNICO EM AGRONOMIA 
26    ARIADNE DIAS CHAVES    PROFESSORA 
27    ATHYLLA HENRIQUES DUARTE NUNES    ESTUDANTE 
28    BÁRBARA LARISSA OLIVEIRA CASTRO    DONA DE CASA 
29    BRUNO SILVA DE JESUS    ATENDENTE DE LANCHONETE E RESTAURANTE 
30    CALEB MARTINS DE ARAUJO    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
31    CARLA SILVA SANTOS    PROFESSORA 
32    CARLITO DINIZ PEREIRA    TRATORISTA 
33    CARLOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS    LAVRADOR 
34    CARLOS DANIEL VIEIRA BENTO    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
35    CARLOS HENRIQUE ARAÚJO FRAGOSO    ESTUDANTE 
36    CASSIA MARIA MARTINS ROCHA    ANALISTA DE SISTEMA 
37    CESAR FERREIRA JARDIM     ESTUDANTE 
38    CHIRLADY BONFIM DE SOUSA    TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ASSEMELHADOS (EXCETO ENFERMEIRO) 
39    CHRISTIANO SOUSA VIANA    PROFESSOR 
40    CLARA MÔNICA COSTA DE CARVALHO    PROFESSORA 
41    CLARA MÔNICA COSTA DE CARVALHO    PROFESSORA 
42    CLAUDETE REGINA FRITZEN ROSLER    PROFESSORA 
43    CLÁUDIO BEZERRA MORAIS    FUNCINOARIO PÚBLICO 
44    CLAUDIO SOARES PEREIRA    VIGILANTE 
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45    CLEANE DA SILVA SANTOS    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
46    CLEBER PINTO DE QUEIROZ    ADMINISTRADOR 
47    CLEIDIANE DA SILVA BRAGA    TRABALHADOR RURAL 
48    CLEONEIDE BRITO DA SILVA    DO LAR 
49    CLEURACI CONCEIÇÃO DE BRITO    BALCONISTA 
50    CRISTIANO DE SOUSA MIRANDA    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
51    DANIELA SANTOS SILVA    ESTUDANTE 
52    DANIELLE DA SILVA MONTEIRO    TRABALHADOR RURAL 
53    DARIO DIAS MILHOMEM    SERVIDOR PÚBLICO 
54    DARLAN DIAS BENTO    FAZENDEIRO 
55    DEIVID NOGUEIRA RODRIGUES    PROFESSOR 
56    DELIANE ALVES DE SOUSA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
57    DEROCY FERREIRA BARROS    PROFESSORA 
58    DHONATAN COSTA ARAÚJO    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
59    DIEGO FERNANDES BARROS DA LUZ PEDRA    BANCÁRIO 
60    DIMMI AIRES DA SILVA    ENCANADOR 
61    DIMMI AIRES DA SILVA    ENCANADOR 
62    DINAIR BARBOSA CARVALHO    PROFESSORA 
63    DUANE RIBEIRO MARINHO    TRABALHADOR RURAL 
64    EDIVALDO DAS CANDEIAS SILVA    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
65    EDIVAN GUIMARÃES ARAÚJO    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
66    EDMAR GOMES MARINHO    PROFESSOR 
67    EGIZANA MOTA DIAS    ESTUDANTE 
68    ELANE SILVA AZEVEDO    DO LAR 
69    ELEANDRO CARDOSO MARTINS    OPERADOR DE IMPLEMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL 
70    ELIABE SANTANA RODRIGUES    OUTROS 
71    ELIDA SARROS DA SILVA    FUNCINÁRIA PUBLICA 
72    ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA    DO LAR 
73    ELIZANGELA SOUSA SOARES    SERVIDORA PÚBLICA 
74    ELZILEIDE CARVALHO DE ARAÚJO    SECRETÁRIO 
75    EMERSON SIDNEI CANDIDO    COMERCIANTE 
76    ERASMO COELHO DE OLIVEIRA    SERVIDOR PÚBLICO 
77    ERCILENE PEREIRA DE ARAÚJO    SECRETARIA 
78    ERICA MARTINS DOS SANTOS    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
79    EWELLY SOUSA ALVES    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
80    EZEQUIEL CERQUEIRA MEDEIROS FERROS    PROFESOR 
81    FABIANE BARROS DE ALMEIDA    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
82    FABIANO SILVA NUNES    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
83    FERNANDA VIEIRA DA SILVA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
84    FLAVIO DUARTE ALVES DA CRUZ SOUZA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
85    FRANCIEL RIBEIRO DA SILVA    LAVRADOR 
86    FRANCIEUDO SOUSA DOS SANTOS    TRABALHADOR RURAL 
87    GARDENHA DA SILVA BEZERRA    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
88    GEDEON RIBEIRO DE SOUSA    ESTUDANTE 
89    GEISA ALVES DA CONCEIÇÃO    OUTROS 
90    GEISON FERREIRA DA SILVA ABREU    SOLDADOR 
91    GENIVALDO DE SOUSA RIBEIRO    TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
92    GEOVANI BEZERRA MORAES    DIGITADOR 
93    GEQUISON BATISTA FERREIRA    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
94    GETÚLIO BORGES FILHO    FAZENDEIRO 
95    GILBERTO DA CONCEIÇÃO BACELAR    AUTÓNOMO 
96    GILVAN AIRES DA SILVA    PEDREIRO 
97    GILZOMAR PEREIRA BARROS    PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
98    GISLAINE RODRIGUES NÓBREGA FERNANDES    DONA DE CASA 
99    GLEIDSON SILVA ALVES    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
100    GLENNA FERREIRA MARTINS    TELEFONISTA 
101    GLEUBA RODRIGUES DOS SANTOS    SERVIDORA PÚBLICA 
102    GUSTAVO AIRES CASTRO    CONTADOR 
103    GUSTAVO NOLETO DE ARAUJO    ESTUDANTE 
104    HANDERSSON CARLOS DE SOUSA LIMA    OUTROS 
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105    HELBER SILVA SOARES    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
106    HELIO AIRES SANTANA    TECNICO EM ENFERMAGEM 
107    HEMERSON COSTA FRAGOSO    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
108    HERIK ARAÚJO SOUSA    PADEIRO, CONFEITEIRO E ASSEMELHADOS 
109    HERMISIO ALECRIM AIRES    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
110    HIAGO DA SILVA AGUIAR     PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO  
111    HILMA DIAS DA LUZ SOUSA    TÉCNICA EM ENFERMAGEM 
112    IANCA BARBOSA DA SILVA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
113    IANCA RIBEIRO ESPIRITO SANTO    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
114    IDEANE ALVES DE SOUSA    PROFESSORA 
115    IOLANDA GAMA AGUIAR    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
116    JAMES PEREIRA DA SILVA    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
117    JANAIANNE DE ARAUJO ROCHA    GERENTE 
118    JANIILSON RODRIGUES RIBEIRO    SERVIDOR PÚBLICO 
119    JANIO BEZERRA MORAES    AUTÔNOMO 
120    JAQUELINE HOLANDA GOMES    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
121    JEAVAN COSTA E SILVA    AUTÔNOMO 
122    JEFERSON DA LUZ AGUIAR    TRABALHADOR RURAL 
123    JEFERSON LIMA DA SILVA    SERVIDOR PÚBLICO 
124    JESSYCA SILVA ESPIRITO SANTO    ENFERMEIRO 
125    JEYELISON LOPES DO NASCIMENTO    AGRONOMO 
126    JOANA PEREIRA DE BRITO    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
127    JOÃO DE SOUSA RODRIGUES    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
128    JOÃO PEDRO ALVES PONTES    INSTRUTOR DE TRÂNSITO 
129    JOCIANE ARRUDA DE AQUINO FERNANDES    TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ASSEMELHADOS (EXCETO 
ENFERMEIRO) 
130    JOEL PEREIRA DA SILVA CRUZ    TRABALHADOR DE MINAS E PEDREIRAS, SONDADOR E ASSEMELHADOS 
131    JOICE ARRUDA DE SOUSA LUZ    PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
132    JOINA ALVES DOS SANTOS    PROFESSORA 
133    JOSÉ CARLOS SILVA AQUINO    MOTORISTA 
134    JOSIANE RODRIGUES DA SILVA    GARÇOM 
135    JULIANA OLIVEIRA MARANHÃO PAIVA    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
136    JULIANA SANTOS LIMA    LAVRADORA 
137    JULIANE ARRUDA AQUINO    ESTUDANTE 
138    JUNIOR DA SILVA MENDONÇA    SERVIDOR PÚBLICO 
139    JUSCYÊ BEZERRA DE OLIVEIRA    ESTUDANTE 
140    KALINE REIS SOARES    ESTUDANTE 
141    KASSIO SOUSA ALMEIDA    ESTUDANTE 
142    KAYK LOPES DA SILVA    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
143    KEILA FERNANDES DE ARAUJO    TRABALHADORA RURAL 
144    LAIS DE SOUSA CESAR    BANCÁRIA 
145    LAYNE MOTA SOARES    DO LAR 
146    LEIDIANE GOMES DA SILVA    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
147    LEONIDAS MOURÃO JUNIOR    ESTUDANTE 
148    LUCAS DA SILVA SOARES    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
149    LUCELIA MARIA SILVA SANTOS    SERVIDORA PÚBLICA 
150    LUCIANIA CARLOS DE BRITO    TRABALHADORA RURAL 
151    LUCILENE DE OLIVIERA LEITE    PROFESSORA 
152    LUCIMÁRIA PEREIRA DA SILVA SANTOS    DONA DE CASA 
153    LUCINETE MENDES DE SOUSA    FUNCIONARIA PUBLICA 
154    LUKAS NOBREGA RODRIGUES    ODONTÓLOGO 
155    LUZIA MARIA MOURA CAVALCANTE QUIRINO    PROFESSORA 
156    LUZIVAN AYRES DA SILVA    AUTÔNOMO 
157    MAIANA SILVA PEREIRA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
158    MARCELO ALVES RODRIGUES    FARMACÊUTICO 
159    MÁRCIA SANTOS DE ALMEIDA    PROFESSORA 
160    MARCINEIDE RODRIGUES DA SILVA    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 
161    MÁRCIO SANTOS MORAES    FUNCINÁRIO PÚBLICO 
162    MARCO AURÉLIO RIBEIRO DE SOUSA    BANCÁRIO 
163    MARCOS NEPOMUCENO DIAS NÓBREGA    AGRICULTOR 
164    MARCUS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA    COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO 
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165    MARIA ALICE DA SILVA DINIZ    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
166    MARIA ALICE RIBEIRO A. E. SANTO    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
167    MARIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS    AGENTE DE SAÚDE 
168    MARIA ARIADNE DE OLIVEIRA MATOS    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
169    MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA    ESTUDANTE 
170    MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
171    MARIA EUGENIA SILVA AZEVEDO    DO LAR 
172    MARIA NEILA DOURADO RIBEIRO    FUNCIONARIA PUBLICA 
173    MARIA ROSILENE AGUIAR DA SILVA    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
174    MARIA ROZIRENE RIBEIRO SILVA    PROFESSORA 
175    MARIA VANUSA B. DE SOUSA    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
176    MARILIA BOMFIM DA ROCHA    ESTUDANTE 
177    MARINALVA CARNEIRO BARROS AQUINO    PROFESSORA 
178    MATEUS BARBOSA NORONHA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
179    MATEUS CANTARES SOUSA BARROS    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
180    MATEUS GAMA DA SILVA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
181    MATHEUS ROCHA CANAFISTULA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
182    MAYANA FERREIRA GOMES    PESCADOR 
183    MICHELE FRAGOSO SANTOS    PROFESSORA 
184    MILENA MARTINS DA SILVA    TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ASSEMELHADOS (EXCETO ENFERMEIRO) 
185    NAGELA REIS SOARES    SERVIDORA PÚBLICA 
186    NEURIVALDO DE SOUSA TEIXEIRA    SERVIDOR PÚBLICO 
187    ODEQUES MAIA DA COSTA    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
188    ORLANDO DIAS DOS REIS    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
189    PABLO FEITOSA DOS SANTOS    FARMACÊUTICO 
190    PALOMA PEREIRA PINTO    DO LAR 
191    PAOLO MORAES MELO    ESTUDANTE 
192    PAULO DE TARSO OLIVEIRA    MOTORISTA PIPES 
193    PAULO HENRIQUE VALE SOUSA    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
194    RAFAEL LOPES DA LUZ    VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA 
195    RAFAELLA FERREIRA DE BRITO    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
196    RAIMUNDA FARIAS GOMES    ESTUDANTE 
197    RAIMUNDO SOARES MACEDO    GERENTE 
198    RANGEL RODRIGUES DA SILVA    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
199    RAYANE COELHO LUCENA    DONA DE CASA 
200    REISIVAM BARROS LOPES    SERVIDOR PÚBLICO 
201    RICK EVERSON DINIZ AIRES    ESTUDANTE 
202    RODRIGO RIBEIRO MOURÃO    FRENTISTA 
203    ROGÉRIO DOMINGOS DOS SANTOS    PROFESSOR 
204    ROSEVAM PEREIRA DE OLIVEIRA    AGENTE DE SAÚDE 
205    ROSIMEIRE PEREIRA COSTA    PROFESSORA 
206    RYANE COSTA ALMEIDA    TELEFONISTA 
207    SAMUEL BRAGA MARTINS    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
208    SAMUEL DE OLIVEIRA ALVES    SERVIDOR PÚBLICO 
209    SARA ALVES NUNES DE ABREU    ESTUDANTE 
210    SAVIO ALVES DE ARAÚJO     SERVIDOR MUNICIPAL  
211    SAVIO DIAS DA SILVA    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
212    SAVIO GOMES ESPIRITO SANTO    COMERCIANTE 
213    SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO    OUTROS 
214    SILVIO NOGUEIRA DE AGUIAR    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
215    SUZANEIDE NOGUEIRA DE AGUIAR    TECNICA EM ENFERMAGEM 
216    TAIMARA DA SILVA BARROS    ESTUDANTE 
217    TARCISIO AQUINO SOUSA    BANCÁRIO 
218    TATIANA RIBEIRA DA LUZ    PROFESSORA 
219    TEREZA AIRES DA SILVA    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
220    THATYELLE BRANDÃO SOUSA    ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 
221    THAYLAN DINIZ FERREIRA    FRENTISTA 
222    THEL MARQUES DIAS AGUIAR    ESTUDANTE 
223    TIAGO MIRANDA DE ARAÚJO    ESTUDANTE 
224    VALDIRENE ROSA RIBEIRO    FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
225    VITOR HUGO AFONSO ESPÍRITO SANTO    ESTUDANTE 
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226    WASHIGTON LUZ DOS SANTOS    FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
227    YAGO BONFIM DIAS    CONTADOR 
E para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja Segunda via é fixada no placar do Fórum, podendo a lista ser 
alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz, até o dia 16 de novembro de 2020, data de sua 
publicação definitiva, consoante as disposições do artigo 426, parágrafo 1° da Lei 11.689/2008. 
Lei 11.689/2008 
Seção VIII 
Da Função do Jurado 
'Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado.' (NR) 
'Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das 
Câmaras Distrital e Municipais; - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - as autoridades e os servidores da policia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X- aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.' (NR) 
'Art. 438, A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
§ 1.º Entende-se por serviço alternativo- o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2.º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.' (NR) 
'Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.' (NR) 
'Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária.' (NR) 
'Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.'(NR) 
'Art. 442. Ao jurado que, sem causa legitima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de l (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica. ' (NR) 
'Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.' (NR) 
'Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.'(NR) 
'Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados.' (NR) 
'Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.' (NR) 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte. (14/10/2020). Eu, Danilo Burjack Silva, Servidor de Secretaria Criminal, digitei e subscrevi. Jordan Jardim - Juiz 
de Direito Titular. 
  

Portarias 
Portaria Nº 1926/2020 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 14 de outubro de 2020 
O Exmo. Sr. Dr. JORDAN JARDIM, Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Filadélfia/TO, no uso das atribuições 
legais e etc., 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000019428-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020 
Art. 1º Designar os servidores: Alexandre Alves Araújo,  matrícula: 357190, Cláudio Bezerra Moraes, 
matrícula: 353210 e Luzia Freitas Miranda, matricula: 353209,  para, sob a Presidência da primeira, comporem a Comissão de 
Inventário Anual dos Materiais do Almoxarifado desta Comarca de Filadéfia/TO, visando o levantamento dos materiais.  
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Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

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

Intimações às partes 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002164-66.2018.8.27.2721/TO 
Requerente: A.G. de O. 
Requerido: VALDIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, ceramista, filho de Osvaldino Gonçalves de Oliveira, RG 
n. 273.698 SSP/TO, CPF n. 905.033.411-34. 
SENTENÇA: “Posto isso e tudo mais que dos autos consta, 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. 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/TO, aos 
08/102020. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0002071.69-2019.827.2721, movida por A.C.M. da S. e outros, em desfavor 
de GENESIO MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, RG n. 377.819 SSP/TO, CPF n. 038.208.691-07, filho de 
Nestor Martins dos Reis e Lourencia Gualberto da Silva; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio 
deste fica CITADO o executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, e das parcelas 
que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção monetária, devendo tal numerário ser pago mediante 
depósito em conta bancária de titularidade da genitora dos exequentes, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-
los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil pelo prazo de 1 (um ) a 3 (três) meses. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o presente 
Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 13/10/2020. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, 
Técnica Judiciária, digitei. 

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito 

 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1909/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 13 de outubro 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 16/10/2020 a 23/10/2020 
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 
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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. 
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 

16/10/2020 23/10/2020 Comarca de Colinas-TO 

Dr. José Carlos Ferreira 
Machado 
Das 18h00min do dia 
16/10/2020 às 11:59 horas 
do dia 23/10/2020 
Telefone: (63) 99976-3572 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Andressa Adorno Mat: 353086 
Das 18h00min do dia 
16/10/2020 às 11:59 horas do 
dia 23/10/2020 
Telefone: (63) 99976-3572 

16/10/2020   23/10/2020 Assessor/Servidor Colinas-TO 

SERVIDOR(A): 
 Lorena Aparecida Menezes 
Reis Rocha Mat: 282247 
Das 18h00min do dia 
16/10/2020 às 11:59 horas do 
dia 23/10/2020 
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 

16/10/2020 23/10/2020 Dalton Rodrigues da Silveira Mat: 110188 (Colinas) 

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 

16/10/2020  23/10/2020  Nilmaura Jorge Sales- Mat: 352169 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos treze dias do mês de Outubro de dois mil e vinte (13/10/2020). 
 

Juizado especial cível e criminal 
Editais 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO. 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 18 de novembro de 2020, com encerramento às 13h00. 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 SEGUNDO LEILÃO: dia 18 de novembro de 2020, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 
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(60% 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. 0003422-48.2017.8.27.2721 de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que é Exequente FRANCISCO GILBERTO SAMPAIO (CPF n°.: 825.518.041-91) e 
Executada MARA RÉGIA PEREIRA CUNHA - ME (CNPJ n°.: 06.969.486/0001-57) BEM(NS): 01) - "01 (uma) Calça, avaliada 
em R$ 206,90 (duzentos e seis reais e noventa centavos); 02) 01 (uma) Calça, avaliada em R$ 244,90 (duzentos e 
quarenta e quatro reais e noventa centavos); 03) 01 (uma) Calça, avaliada em R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais); 04) 
01 (uma) Saia, avaliada em R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos); 05) 01 (um) Shorts, avaliado 
em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos); 06) 01 (um) Short, avaliado em R$ 249,90 (duzentos e 
quarenta e nove reais e noventa centavos); 07) 01 (um) Short, avaliado em R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove 
reais); 08) 01 (um) Short, avaliado em R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos); 09) 01 (um) Short, 
avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos); 10) 01 (um) Vestido, avaliado em R$ 229,80 
(duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos); 11) 01 (um) Vestido, avaliado em R$ 330,90 (trezentos e trinta reais e 
noventa centavos); 12) 01 (um) Vestido, avaliado em R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos); 
13) 01 (uma) Blusa, avaliada em R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos); 14) 01 (uma) Blusa, 
avaliada em R$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa centavos). (RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.350,70 (três mil, 
trezentos e cinquenta reais e setenta centavos), em 12 de dezembro de 2019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da 
alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: MARA RÉGIS PEREIRA CUNHA, Avenida Tiradentes, nº. 
2556, Centro, Guaraí/TO. ÔNUS: Nada consta. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 2.968,50 (dois mil, novecentos e 
sessenta e oito reais e cinquenta centavos), em 15 de setembro de 2017. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, 
JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 4% (quatro por 
cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 2% 
(dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de cancelamento do leilão, a comissão será de 
1% (um por cento), a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial 
será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, 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 Prompter 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 subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (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: O arrematante deverá fazer o pagamento de seu lanço à vista, em dinheiro, realizando o depósito 
em conta judicial vinculada a este Juízo, bem como pagar a comissão do leiloeiro na forma por ele indicada (parágrafo único, art. 
884, do CPC), cujos recibos devem ser apresentados em cartório para que sejam inseridos nestes autos, bem como pagar a 
comissão do leiloeiro à vista na forma por ele indicada (parágrafo único, art. 884, do NCPC). LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA: 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 intimado(a)s o(a(s) executado(a(s) MARA RÉGIA PEREIRA CUNHA - ME, na pessoa de 
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seu(ua) Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; 
União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. 
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios 
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 
Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins. Guaraí (TO), 09 de setembro de 2020. (Ass.). Dra. GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI - Juíza de Direito 
substituta.  
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO DE (Prazo de 15 dias)  
AUTOS: 0000498-18.2018.827.2725 – AÇÃO PENAL.  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Denunciado: IRAN VIEIRA 
O Doutor MARCELLO, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miracema do Tocantins, CITA o Sr. IRAN VIEIRA, 
brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 23.03.1973, natura de João Lisboa-MA, filho de Elizabeth Vieira, RG: 249980 SSP-TO, 
residente na Rua 37,Setor Universitário, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da 
denúncia, devendo o réu “responder” a acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém 
possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado 
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins -TO., Cartório Criminal,  aos quatorze dias do mês 
de outubro de dois mil e vinte (14.10.2020) Eu .......... (Wilsa Maria Santos Rocha Xavier), Escrivã Judicial em Substituição, 
subscrevi. Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o presente edital 
de intimação, verem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de Ação de 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n° 0000933-47.2018.8.27.2739, requerente JOZILENE RIBEIRO 
NASCIMENTO e requerido(a) FLÁVIO VENCESLENÇO DO NASCIMENTO TORRES sendo o presente para INTIMAR a 
requerente JOZILENE RIBEIRO NASCIMENTO brasileiro, estando em lugar incerto e não sabido, para que se MANIFESTE NO 
PRAZO DE 05(cinco) DIAS ÚTEIS SE TEM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO E 
ARQUIVAMENTO. Tudo conforme despacho a seguir transcrito: " Intimem-se a parte autora pessoalmente, no último endereço 
informado por esta, para no prazo de 05(cinco) dias, dizer se tem interesse no feito, suprindo a falta nele existente, sob pena de 
extinção do processo (art. 485, §1º, CPC/2015), caso não seja localizado, intimem-se por edital com prazo de 10(dez) dias. Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito." DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins, 
09/09/2020. 
 

PALMAS 
Conselho da justiça militar 

Editais 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0047229-26.2019.827.2729, QUE TEM COMO ACUSADO CEL QOBM DODSLEY YURI TENÓRIO 
VARGAS. 
Audiência realizada aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, gravada pelo sistema audiovisual Webex/Cisco/CNJ, cujos 
áudios serão anexados aos autos após a realização do ato, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito respondendo 
pela presidência dos Conselhos da Justiça Militar Estadual – Dr. Jordan Jardim; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. 
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Felício Lima Soares; o acusado - CEL QOBM DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS, acompanhado de seus advogados – Dr. 
Maurício Haeffner, inscrito na OAB/TO nº. 3245 e Dra. Juliana Bezerra de Melo Pereira, inscrita na OAB/TO nº 2674; as 
testemunhas – Jéssica Gomes dos Santos, RG. 1290777 SSP/TO, CPF 057.868.071-85 e Sadraque Resende Macedo, RG. 
966946 SSP/TO, CPF 041.679.341-08. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§ 1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no E-proc sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito, ficando assegurada a leitura do seu conteúdo pelos presentes, 
antes de inserida no sistema. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar 
Estadual, que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0047229-26.2019.827.2729, tendo como acusado o Oficial CEL 
QOBM DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS. Após, foi verificada a lista contendo nomes dos Oficiais da Polícia Militar do 
Estado do Tocantins. Os demais oficiais relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Após, 
feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo representante do Ministério Público e advogados presentes passou-se à 
realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça 
para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0047229-26.2019.827.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares:  

CEL QOPM WESLEY BORGES COSTA – RG 04.689/1 

CEL QOPM FRANCINALDO MACHADO BÓ – RG 04.095/1 

CEL QOPM SHERLOCK LUIS DE MESQUITA – RG 04.060/1 

CEL QOPM RÚBIA ALESSANDRA GOMES – RG 04.055/1 

  

Suplentes:  

CEL QOPM HUMBERTO COSTA PARRIÃO – RG 02.246/1 

CEL QOPM MARIZON MENDES MARQUES – RG 02.255/1 

CEL QOPM ALAÍDES PEREIRA MACHADO – RG 02.236/1 

CEL QOPM MARCIANO MONTELO MARANHÃO – RG 02.252/1 

A seguir foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e 
Bombeiros Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros 
acima sorteados, os quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da 
Constituição Federal e leis militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, 
ato este a se realizar no dia 20 de outubro de 2020, às 15h30min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo 
MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem 
a função de titulares, suplentes e os que não foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos 
presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro.  
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0035298-26.2019.827.2729, QUE TEM COMO ACUSADO MAJ QOBM MARCELO MARINHO DE 
MELLO. 
Audiência realizada aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, gravada pelo sistema audiovisual Webex/Cisco/CNJ, cujos 
áudios serão anexados aos autos após a realização do ato, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito respondendo 
pela presidência dos Conselhos da Justiça Militar Estadual – Dr. Jordan Jardim; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. 
Felício Lima Soares; o acusado - MAJ QOBM MARCELO MARINHO DE MELLO, acompanhado de seus advogados – Dra. 
Juliana Bezerra de Melo Pereira, inscrita na OAB/TO nº 2674; as testemunhas – Jéssica Gomes dos Santos, RG. 1290777 
SSP/TO, CPF 057.868.071-85 e Sadraque Resende Macedo, RG. 966946 SSP/TO, CPF 041.679.341-08. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§ 1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no E-proc sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito, ficando assegurada a leitura do seu conteúdo pelos presentes, 
antes de inserida no sistema. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar 
Estadual, que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0035298-26.2019.827.2729, tendo como acusado o Oficial MAJ 
QOBM MARCELO MARINHO DE MELLO. Após, foi verificada a lista contendo nomes dos Oficiais da Polícia Militar do 
Estado do Tocantins. Os oficiais impedidos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos. Os demais oficiais 
relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Após, feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, 
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pelo representante do Ministério Público e advogados presentes passou-se à realização do sorteio. Colocados em 
sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal 
Militar nº. 0035298-26.2019.827.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares:  

MAJ QOBM ANTÔNIO LUIZ SOARES DA SILVA – RG 00.317-08 

MAJ QOBM FLAVIO LUIS DA SILVA ALVES – RG 00.386-08 

MAJ QOBM ALEX MATOS FERNANDES – RG 00.276-06 

TEM CEL QOBM MAXUELL DOS SANTOS DE SOUZA – RG 00.172-04 

  

Suplentes:  

MAJ QOBM DANÚBIO KELLY BEZERRA PEREIRA – RG 00.306-07 

TEN CEL QOBM PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS – RG 00.017-98 

MAJ QOBM BENVINDO FILHO PINTO DE QUEIROZ – RG 00.396-09 

MAJ QOBM CLOVIS EDUARDO FERNANDES CARNEIRO – RG 00.282/06 

A seguir foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e 
Bombeiros Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros 
acima sorteados, os quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da 
Constituição Federal e leis militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, 
ato este a se realizar no dia 20 de outubro de 2020, às 15h45min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo 
MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem 
a função de titulares, suplentes e os que não foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos 
presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro.  
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0048309-25.2019.827.2729, QUE TEM COMO ACUSADO O 2º TEN QOA GLEISTON RIBEIRO 
PEREIRA. 
Audiência realizada aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, gravada pelo sistema audiovisual Webex/Cisco/CNJ, cujos 
áudios serão anexados aos autos após a realização do ato, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito respondendo 
pela presidência dos Conselhos da Justiça Militar Estadual – Dr. Jordan Jardim; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. 
Felício Lima Soares; o acusado - 2º TEN QOA GLEISTON RIBEIRO PEREIRA, acompanhado de seus advogados – Dra. 
Aurideia Pereira Loiola, inscrita na OAB/TO nº 2266; as testemunhas – Jéssica Gomes dos Santos, RG. 1290777 SSP/TO, 
CPF 057.868.071-85 e Sadraque Resende Macedo, RG. 966946 SSP/TO, CPF 041.679.341-08. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§ 1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no E-proc sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito, ficando assegurada a leitura do seu conteúdo pelos presentes, 
antes de inserida no sistema. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar 
Estadual, que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0048309-25.2019.827.2729, tendo como acusado o Oficial 2º TEN 
QOA GLEISTON RIBEIRO PEREIRA. Após, foi verificada a lista contendo nomes dos Oficiais da Polícia Militar do Estado 
do Tocantins. Os oficiais impedidos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos. Os demais oficiais 
relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Após, feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, 
pelo representante do Ministério Público e advogados presentes passou-se à realização do sorteio. Colocados em 
sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal 
Militar nº. 0048309-25.2019.827.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares:  

CAP QOPM KELSON SILVA DE CASTRO – RG 06.295/1 

CAP QOPM DANIEL SILVA DOS SANTOS – RG 06.152/1 

CAP QOPM FLÁVIA ROBERTA PEREIRA DE OLIVEIRA – RG 05.800/1 

CAP QOPM DERVAL NERES CARDÔ – RG 04.031/1 

  

Suplentes:  

CAP QOPM IRENILTON SILVA DA CRUZ – RG 05.344/1 

CAP QOPM GEORGE GOMES SANTANA – RG 06.348/1 
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CAP QOPM DIEGO ALEXANDRE BERNARDES DE MATOS – RG 06.168/1 

CAP QOPM TADEU FRANKLIN BARBOSA DE MORAES – RG 06.337/1 

A seguir foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e 
Bombeiros Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros 
acima sorteados, os quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da 
Constituição Federal e leis militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, 
ato este a se realizar no dia 20 de outubro de 2020, às 16h00min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo 
MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem 
a função de titulares, suplentes e os que não foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos 
presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro.  
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 

Juizado especial cível e criminal - taquaralto 

Intimações aos advogados 
Autos: 0048618-46.2019.8.27.2729  Chave 109401604319  
Requerente: WESLEY TEIXEIRA ALVES 
Advogada: Claudia Lohany Nunes da Conceição Silva – OAB/TO007881 
 Requerido: MONTREAL HOTEIS LAZER E TURISMO S.A 
Advogada: Flávia Pias de Oliveira Ramos - OAB/DF 31.673 
SENTENÇA 1: “(...)Isto posto, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 
julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do CPC c/c artigo 22, parágrafo único, 
da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei 9.099/95). Ocorrendo o depósito 
judicial da quantia, exclusivamente na Caixa Econômica Federal, expeça(m)-se o(s) alvará(s) judicial(is) eletrônico(s) do(s) 
valor(es) principal e honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais, se houver. Para tanto, a parte interessada deverá 
indicar nos autos os dados bancários para transferência, vinculados ao CPF ou CNPJ do recebedor (parte e advogado), 
conforme Portaria TJTO nº 642, de 3 de abril de 2018. Certificado o trânsito em julgado e não existindo manifestação da parte 
interessada, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas – TO, data certificada pelo sistema.. Rubem Ribeiro de 
Carvalho – Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 2: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Flávia Pias de Oliveira 
Ramos - OAB/DF 31.673,  intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro mencionado, 
conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima descrito, vez 
que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 14 de outubro de 2020. Sebastião Rodrigues Tavares – Técnico Judiciário 
de 1ª Instância. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª 
Publicação 
Rodrigo da Silva Perez Araújo, MMº Juiz da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0000837-56.2018.8.27.2731    requerida por Terezinha Marques Coelho. em face de Juvenil 
Marques Santiago; onde foi decretada por sentença a interdição da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: 1. Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Interdição” e com o assunto “Nomeação, 
Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autora TEREZINHA MARQUES COELHO e como réu JUVENIL 
MARQUES SANTIAGO. Pede a autora seja o requerido submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de 
curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é genitora do interditando, o qual é solteiro e não possui filhos; b) é a 
responsável por dispensar os cuidados necessários ao requerido;  c) o interditanda é acometido por “deficiência mental (CID 
F70) e epilepsia (CID G40), com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM)”, sendo incapaz de gerir os atos de sua 
vida. Instruindo o pedido vieram os documentos anexados aos eventos 1 e 11, dentre eles os documentos pessoais das partes 
(ev. 1, CERTNASC5, DOC PESS6 e ev. 11, CERTCAS2) e laudo médico (ev. 1, LAU7). Curatela provisória instituída no evento 
26, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do réu, a qual prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o 
encargo (ev. 39). A requerida foi citada (ev. 36), compareceu à audiência de interrogatório designada, onde, através de curadora 
especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do pedido (ev. 40). A pedido do Ministério Público (ev. 
40), foi solicitada perícia pela Junta Médica do TJTO. O laudo da Junta Médica está anexado no evento 61. As partes foram 
intimadas dos laudos (evs. 62 e 89). A autora pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 64). A curadora 
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especial manifestou ciência (ev. 91). Instado, o Ministério Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido 
inicial (ev. 69). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e 
seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem 
analisadas e estando presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do 
processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o 
requerido à interdição parcial, bem assim se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de 
curadora. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais 
constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do 
artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais 
familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá 
capacidade plena (art. 6º, EPD).De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa 
atender aos interesses do curatelado”.No caso em tela, o requerido JUVENIL MARQUES SANTIAGO deve realmente ser 
interditado, pois, examinado (ev. 61), concluiu-se que possui “quadro de déficit cognitivo leve a moderado com limitações para a 
vida habitual e civil”, tendo sido diagnosticado com “Retardo mental leve (CID F70)”. A partir dos quesitos apresentados por este 
Juízo, o perito ainda concluiu que, devido o transtorno mental do requerido, não existem atos da vida civil que possa praticar. 
Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de o requerida não ter sozinho condições de administrar seus 
bens, afigura-se necessário submetê-lo à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa do curador, extrai-
se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, 
CERTNASC5, DOC PESS6 e ev. 11, CERTCAS2), demonstrou ser comprometida com o bem estar do filho, tanto que até hoje 
reside com a autora (ev. 36). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do 
disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há 
tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, 
indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve 
demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 
1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a 
cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. 
II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No 
mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da 
finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 
26;2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do 
Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido JUVENIL MARQUES 
SANTIAGO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo 
indeterminado; b) NOMEAR a autora TEREZINHA MARQUES COELHO como CURADORA DEFINITIVA do interditado; 3. 
Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser 
chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da 
curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no 
Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com 
intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. 
Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas 
ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 
09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo 
sistema. . Dado e passado nesta cidade e comarca aos 14/10/2020; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário 
digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em 
_____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0003300-88.2020.8.27.2734   
Acusado: E. I. V. N. 
Vítima: M. D. S. B. 
Edital de Intimação do autor: E.I.V.N., filho de Claudia Cunha, natural de Gurupi-TO, atualmente em local incerto ou não sabido, 
da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''... Isto posto, CONCEDO as seguintes 
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medidas protetivas de urgência em desfavor de E.I.V. pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Deverá manter distância mínima 
de 200 (duzentos) metros da vítima; Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas 
seja diretamente ou através de terceiros, por meio de redes sociais ou por telefone; Afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida (inciso II da Lei 11.340/2006). Deixo consignado que a medida que proíbe a aproximação com a 
pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como 
perante a Vara de Família e Defensoria Pública. O autor desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será 
penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito à prisão preventiva por descumprimento da Medida 
Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Em caso de 
descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas, desde já a Polícia Militar está autorizada a 
prender e conduzir o autor à Central de Flagrante para o procedimento, VALENDO-SE DESTA DECISÃO COMO MANDADO DE 
PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Obviamente, deverá a autoridade policial 
colher elementos de prova do descumprimento das medidas...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª 
via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 14 de outubro de 2020. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o 
presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de intimação virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais na Ação Penal nº 0000049-33.2018.8.27.2734, que o Ministério Público, como Autor, move 
contra os acusados Creusimar Batista Glória, vulgo Peteca, brasileira, convivente em união estável, doméstica, natural de 
Lizarda/TO, nascida aos 20/01/1977, filha de Zumira Batista Glória e Florêncio Glória, documentos pessoais CPF sob o nº 
033.758.261-09; e Divania Teles de Oliveira, brasileira, solteira, desocupada, natural de Xinguara/PA, nascida aos 14/08/1984, 
filha de Dina Teles de Oliveira e Messias Pereira, ambos atualmente em local incerto e não sabido, os quais foram denunciados 
como incurso nas sanções penais do artigo 33 e 35, caput, (tráfico), da Lei 11.343/06 e artigo c/c artigos 29 e 69, do Código 
Penal, e como estão em local incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, f ica 
os acusados INTIMADO da sentença condenatória,  proferida no  evento 196 dos autos suprarreferidos, conforme parte 
dispositiva a  seguir transcrito: “Diante de todo o exposto julgo procedente em parte a denúncia para o fim de: 1 - Nos termos do 
artigo 366 do Código de Processo Penal absolver o réu   WANDERSON FRANCISCO LISBOA devidamente qualificado nos 
autos da prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 caput, da Lei nº 11.343/06. 2 - Absolver as rés CRSISLORRAYNE 
FANCISCO DA SILVA, DIVANIA TELES DE OLIVEIRA e CREUSIMAR BATISTA GLÓRIA do crime previsto no artigo 35 da Lei 
da Lei nº 11.343/06. 3 - Condenar as rés CRISLORRAYNE FANCISCO DA SILVA, DIVANIA TELES DE OLIVEIRA e 
CREUSIMAR BATISTA GLÓRIA do crime previsto no artigo 33, CAPUT da Lei nº 11.343/06. I.R.M”. Comarca de Peixe, Estado 
do Tocantins, aos 14 de outubro de 2020. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o presente. Ana Paula Araujo Aires 
Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de intimação virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais na Ação Penal nº 0000247-07.2017.8.27.2734, que o Ministério Público, como Autor, move 
contra o acusado Evando Miguel Dias, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Formoso/GO, nascido aos 29/09/1985, filho de 
Eneri Dias da Silva e Maria José da Silva, portador do CPF sob o nº 018.086.701-67, atualmente em local incerto e não sabido, o 
qual foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 157, §2º, inc. I e II, artigo 180, artigo 288 todos do Código Penal 
Brasileiro, c/c artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 28 da Lei 11.343/2006, e como estão em local incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica o acusado INTIMADO da sentença condenatória, proferida no 
 evento 140 dos autos suprarreferidos, conforme parte dispositiva a  seguir transcrito: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal. ABSOLVO a) EVANDO MIGUEL DIAS, brasileiro, solteiro, estudante, natural de 
Formoso -GO, nascido aos 29/09/1985, filho de Eneri Dias da Silva e Maria José da Silva, PORTADOR DO CPF 018.086.701-67, 
residente à Rua Porto Alegre, Qd. 5, lote 12, casa 7, setor Fama, Goiânia-GO; b) JUSCELINO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, 
solteiro, locutor, filho de Sebastião Costa e Francisca Neves de Jesus, natural de Alvorada-TO, nascido aos 30/01/1981, portador 
do CPF nº 036. 497.491-57, residente à Rua Porto Alegre, Qd. 05, Lote 12, casa 07, Setor Fama, Goiânia-GO; c) VALDELON 
PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, pintor, filho de Raimunda Cerqueira dos Santos, natural de Peixe-TO, nascido aos 
25/05/1985, portador do CPF nº 032.749.781-59, residente à Rua 24, lote 04, setor Sol nascente, Porangatu-GO, portador do 
CPF nº 032.749.781-59, das imputações descritas na denúncia referentes ao art. 14 da Lei 10.826/2003 e arts. 180 e 288 do 
Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP. CONDENO a) EVANDO MIGUEL DIAS, já qualificado; b) JUSCELINO COSTA 
DOS SANTOS, já qualificado, c) VALDELON PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado, nas sanções do art. 157, §2º, inciso I e II 
do Código Penal, vigente à época dos fatos, e art. 28 da Lei nº 11.343/06. I.R.M”. Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 
14 de outubro de 2020. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de 
Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
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PIUM 
1ª escrivania criminal 

Editais 
 
EDITAL DE PÚBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021 
 O DOUTOR JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA. Juiz de Direito desta Comarca de Pium, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na conformidade com o artigo 425 do 
CPP, com nova redação dada pela Lei 11.689, de 09 de junho de 2009, ficam as pessoas abaixo relacionadas nomeadas para 
compor o corpo de jurados da Comarca de Pium, para o exercício de 2021. Transcorrido o prazo para impugnação, não havendo 
tal, ficando esta em definitivo. 

Adão Kleber Lima de Aguiar Func. Público Rua 02, s/nº, Centro 

Alberto Gomes da Silva Autônomo Rua 04, s/nº 

Ana Maria Corrêa Gomes Professora Setor Alto da Boa Vista s/nº 

Antonia Dark de Sá Professora Rua 05 s/nº 

Antônia Lima Neta Do lar Rua Benedito Ferreira, s/nº, 

Antoninha Machado de Sousa Enfermeira Rua 04 s/nº 

Antonio Carlos Almeida Teixeira Func. Público Rua José Alves de Barcelos s/nº 

Antônio Marlos Pereira Ferreira Professor Av. Rua 12, s/nº, Centro 

Edilson Sousa Marinho Cabeleireiro Rua 07 s/n Centro 

Arquilene Sousa Barros Func. Pùblica Av. Tocantins s/n 

Mascarenhas Ribeiro Machado Acadêmico Rua 16 nº 24  

Benvinda Alves Cunha Enfermeira Av. Tocantins nº 68 

Bernardinho Rodrigues Costa Junior Estudante Rua 13, s/nº, Centro 

Luciana de Andrade Santos Do Lar Praça Padre Cícero s/n 

José Hagaus Nascimento Rodrigues Comerciante Rua Nova nº 84 

Claudia Gonçalves A. Barros Comerciante Rua 16 s/nº 

Claudinez dos Santos R. Aires Professora Av. Tancredo Neves s/nº 

Cláudio Aparecido de Sousa Comerciante Setor Primavera 

Cleonice Sarafim de Oliveira Do lar Av. 03, setor Chão de Estrela 

Dilza Pinto Alencar Func. Pública Av. Diógenes de Brito s/nº 

Divina Silva Oliveira Martins Professora Av. Tocantins, nº 58, 

Zaira Dias Vicente Braga Autônoma Av. Tocantins s/n 

Edimilson Almeida Teixeira Autônomo Av. Goiás s/nº 

Edivânia Souza Rabelo Professora Setor Bela vista s/nº 

Elda Aires Gomes Teixeira Func. Pública Rua José Alves Barcelos s/nº 

Elewede Marisa Pinto Alencar Func. Pública Rua 08 s/nº 

Eliane Araújo Monte Palma Silva Func. Pùblica Rua Nova s/n 

Eulina Mota Pereira Professora Av. Diógenes de Brito, s/nº, Centro 

Flávio Costa soares Autônomo Rua Aládia Leonardo Araújo, s/nº 

Genilda Viana Maracaipe Universitária Av. Tocantins, s/nº, Centro 

Gilza Maria Pereira da Silva Professora Av. Diógenes de Brito, s/nº 

Ilarice Gomes de Oliveira Func. Pública Rua Rio Branco, s/nº Centro 

Irani de Oliveira Cavalcante Comerciaria Av. Tocantins, nº 257, Centro 

Hyldnê  Souto Mourão Comerciante Rua Ana Ferreira de Carvalho s/n 

Jeová Martins Alexandria Marceneiro Rua 07. s/nº 

João Carlos Araújo M.Palmas Carpinteiro Rua Nova, s/nº, Centro 

João Eldes Gomes de Sousa Comerciante Rua D. Ana Ferreira de Carvalho, s/nº 

João Gomes Rodrigues Professor Av. Tiradentes, Qd. 09, Lt. 04, Setor Alto da Boa Vista 

João Pereira da Silva Vigia Noturno Rua 13, s/nº, próximo ao Posto de Saúde 

Bibiana Assunção Autônoma Rua 9 s/n 

Jaqueline Pereira Martins Comerciante Av. Tocantins nº 285 
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Joaquim Pereira Costa Func.Público Setor Alto da Boa Vista s/nº 

Joaquina Barbosa Campos Enfermeira Av. Diógenes de Brito s/nº 

Jordânia F. Pereira Bezerra Professora Rua Alameda 01 s/n 

Jorge Henrique B. Aires Aux. De Laboratório Rua 06 s/nº 

Juarez Pereira de Souza Comerciante Setor Chão de Estrela Casa 46 

Liliane Soares de Oliveira Comerciante Rua 01 s/n 

Lis Maria Alves Resplande  Comerciante Rua 09 s/nº 

Lourival Gomes de Sá Func. Público Av. Tocantins, s/nº, Centro 

Luciana Vieira C. Lima Aires Odontóloga Rua 08 s/nº 

Luzirene Moreno dos Santos Professora Avenida Tancredo Neves s/n 

Manoel Messias R. da Silva Téc. Agropecuário Rua 16 s/nº 

Vanilza Pereira Luz Func. Pùblica Rua 4 s/n 

Maria Alália Cosmo Bem Professora Rua 05 nº 337 

Luiza Verônica Pereira Luz Func. Pùblica Rua D. Pedro I Setor Alto da Boa Vista s/n 

Maria Divina Pereira da Silva Do lar Alameda 05, s/nº, 

Marcelo Barros Moreno Autônomo Rua 07, s/nº 

Marinise Barros da Silva Professora Rua 12 s/nº 

Vera Lúcia Pinto da Silva Professora Setor Alto da Boa Vista s/n 

Milvan Pereira da Silva Func. Público Rua Nova s/nº 

Osmar Alves Barbosa Funcionário Público Av. Tancredo Neves, s/nº 

Osvaldo Teles Cavalcante Agricultor Rua 05, nº 196 

Parsônidas Aires Filho Agente/Correio Rua 08, s/nº, Centro 

Rosicléide Gonçalves de Melo Comerciaria Rua 02, s/nº , Centro 

Rosa Cristina Dalessandro Professora Rua Genésio Bar5ros s/n 

Domingos Pinto da Silva Pedreiro Rua 04 nº 221 

Sabrina dos Santos Machado Autônoma Rua D. Ana Ferreira de Carvalho 

Sirley Gomes Mourão Autônoma Avenida Goiás nº 140 

Maria Juvenil Campelo da Silva Professora Rua 09 s/n 

Valmir Alves da Silva Comerciante Rua 06, s/nº, Centro 

Valquiria Alencar Vida Comerciante Rua Nova s/nº 

Zulene Maria Pereira da Silva Professora Av. Diógenes de Brito, s/nº 
  

Rosicléia Alves Praxedes Professora Rua 12 s/n 

Hélio Silvestre de Oliveira Pintor Avenida Tancredo Neves s/n 

Elyjunha Coelho da Silva Costa Funcionaria Pública Rua 11 Setor Alto da Boa Vista s/n 

Solange Luiza vieira Funcionária Pública Avenida Tancredo Neves s/n 

Maria da Graça Santos Bezerra Professora Praça Padre Cícero Setor Piaui s/n 

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados na Comarca de Pium-TO, sendo que em seguida foi determinado 
pelo MM. Juiz a Publicação do Edital presente nesta Comarca, como designado o próximo dia 30 de novembro de 
2018                                                                                                                                                                                 às 14:00 para 
a confirmação da presente relação, conforme os artigos 436 a 446 que dispõem sobre a função do jurado, a seguir:Da Função do 
Jurado 
 Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade.  § 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, 
raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o  A recusa injustificada ao serviço do 
júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do 
jurado. Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os Governadores e 
seus respectivos Secretários. III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipais;  IV – os Prefeitos Municipais;  V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  VI – os 
servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;  VII – as autoridades e os servidores da polícia e 
da segurança pública;  VIII – os militares em serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 
dispensa; X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.  Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em 
convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4833 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020 38 

 

 
 

políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter 
administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou 
em entidade conveniada para esses fins. § 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade. Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção 
de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Art. 440.  Constitui 
também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas 
e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção 
voluntária.  Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do 
júri.  Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica. Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. Art. 444.  O jurado somente será 
dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. Art. 445.  O jurado, no exercício da função 
ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.  Art. 446.  Aos 
suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de 
responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. 
  
 

Editais de citação 
 
EDITAL. PRAZO 30 DIAS 
ACUSADO. IDELVAN LOPES DOS SANTOS 
Excelentíssimo Doutor Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito desta Comarca de Pium, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos que o presente edital com prazo de (30) trinta dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que 
perante o Juízo da Única Escrivania Criminal da Comarca de Pium-TO tramita a Ação Penal, nº 0002107.35.2020.827.2735, que 
a Justiça Pública, como autora move contra o acusado. IDELVAN LOPES DOS SANTOS, brasileiro, natural de Cristalandia-TO, 
nascido aos 30/06/1990, filho de Benvinda Lopes Oliveira, RG nº 1.001.833 SSP-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções c/c 5º caput da Lei nº 11.340/06. E como esteja incerto e não 
sabido, conforme certidão do oficial de Justiça. Raimundo Pereira Dias, evento 6 da Carta Precatória do evento 11, fica ele, por 
este Edital, CITADO para responder a acusação no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP. E para conhecimento 
de todos é publicado o presente Edital, cuja segunda via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Pium, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (14/10/2020). Eu, 
(Sebastião César P. de Sousa) Escrivão Judicial, lavrei o presente. Jorge Amancio de Oliveira. Juiz de Direito . 
 
 

PORTO NACIONAL 
3ª vara cível família 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 Nº 0001284-26.2018.8.27.2737/TO 
AUTOR: SAMUEL AIRES COSTA 
RÉU: LEANDRO AIRES 
EDITAL Nº 1346047 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LEANDRO AIRES  (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 LEANDRO AIRES, brasileiro, inscrito no CPF nº 029.365.201-45, demais 
informações desconhecidas, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para os termos da Ação de Alimentos (art. 
344 e 345 do CPC),  autos nº 0001284-26.2018.8.27.2737, que lhe movem S. A. C., representado por sua genitora, Srª Katiele 
Rocha Costa,  INTIMA - O, para pagar os alimentos provisórios fixados em  35 % (trinta e cinco por cento) dos rendimentos, 
excluídos os descontos previdenciários, se houver, devendo ser repassado à genitora das alimentantes mediante depósito em 
conta de titularidade ou mediante recibo, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos autores e 
confissão quanto à matéria de fato  (art. 7º da lei n.º 5478/68). 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, 15 de Setembro de 
2020, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu Bernadete Antonio de Carvalho - Assistente Administrativo, 
digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUÍZA DE DIREITO. 
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NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE  90 ( noventa ) DIAS 
EDITAL Nº 1516912 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000298-41.2019.8.27.2736 
RÉU: JESSIRLEY FRANCISCO CHAGAS 
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Ponte Alta/TO 
O Drº JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz  de Direito do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM, em auxílio ao 
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Ponte Alta, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela Portaria nº 1376/2020, de 
30/07/2020 (DJTO 4785), na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital ou dele tiverem conhecimento que 
nos autos acima epigrafado FICA INTIMADO DA SENTENÇA  o acusado JESSIRLEY FRANCISCO CHAGAS, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 26/09/1994, filho de Joana Francisco Chagas, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da sentença prolatada nos autos  no evento 67, cuja parte final a seguir transcrita: sentença vistos etc....  Ante o 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, e, por conseguinte, CONDENO o réu JESSIRLEY 
FRANCISCO CHAGAS nas penas do art. 147, caput do Código Penal Brasileiro com as implicações da Lei nº 11.340/06. 
Conforme se depreende do art. 68 do CP, o juiz, ao elaborar o cálculo da pena, deverá, inicialmente, fixar a pena-base (art. 59); 
em seguida, analisará a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de aumento e diminuição. 
Quando da fixação da pena-base, o magistrado deverá observar oito circunstâncias, a saber: a) culpabilidade; b) antecedentes; 
c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias; g) consequências do crime; h) comportamento da 
vítima. 1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal): o réu demonstrou culpabilidade normal para o tipo 
em espécie. Antecedentes: analisando os autos, mormente a certidão constante do evento 10, constata-se que o réu possui 
condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime do art. 147 do Código Penal, também com as implicações da Lei 
Maria da Penha (Execução da Pena nº 0000416-51.2018.827.2736), sendo reincidente específico; no entanto, considerando a 
existência somente de uma condenação, essa situação será levada em consideração na segunda fase da dosimetria, evitando-
se indevido bis in idem (TJTO – Apelação Criminal nº 0013957-17.2018.827.0000. Relatora: Juíza CÉLIA REGINA REGIS. 1ª 
Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal. Data do Julgamento 12/9/2018). Por outro lado, não há elementos nos autos que 
permitam desvalorar a personalidade nem a conduta social do acusado. Os motivos são próprios da espécie delitiva. Nada a 
acrescentar a respeito circunstâncias do crime. As consequências do crime também são comuns à espécie. Quanto ao 
comportamento da vítima, nada influenciou para a prática do crime. PENA-BASE: assim, não havendo circunstância judicial 
desfavorável, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção. 2ª FASE – ATENUANTES E 
AGRAVANTES: o critério de aumento ou diminuição, segundo o STF (HC's 69392/SP e 69666/PR), é a adoção do patamar de 
valoração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante. No caso, o crime foi cometido prevalecendo-se, o 
autor do fato, das relações domésticas, de modo que presente a agravante constante no art. 61, II, “f”, do CP, bem como a 
atenuante da confissão espontânea extrajudicial prevista no art. 65, II, “d” do mesmo diploma legal, porém, tais circunstâncias 
judiciais se compensam, pois não há, entre elas, preponderância. No entanto, deve ser reconhecida a agravante da reincidência 
(CP, art. 61, I), razão pela qual passo a dosar a reprimenda em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. 3ª FASE – CAUSAS DE 
DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: não há causas de diminuição e aumento de pena a considerar. PENA DEFINITIVA: fica 
assim, estabelecida a pena definitiva do réu JESSIRLEY FRANCISCO CHAGAS, na forma do art. 147, caput do CPB (ameaça), 
no âmbito doméstico, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Fixo, para o sentenciado, o regime inicialmente aberto, em 
cumprimento ao disposto no art. 33, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Código Penal. Nos termos da súmula 588 do STJ, incabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também não é o caso de aplicação do art. 77 do Código 
Penal, tendo em vista ser prejudicial ao réu, em razão da pena cominada e regime fixado. O réu respondeu a este processo em 
liberdade e não há qualquer circunstância fática capaz de alterar a sua situação, mormente em razão da pena e do regime 
aplicado. Assim, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme 
previsto no art. 387, IV do Código de Processo Penal, tendo em vista inexistirem elementos suficientes para sua aferição. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita ao acusado. Custas pelo condenado, cuja 
exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 3º do CPP c/c artigo 98, § 3º do CPC. Os direitos políticos do sentenciado 
ficarão suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Após o trânsito em 
julgado desta sentença (respeitadas as alterações decorrentes de eventual recurso): a) Extraia-se a guia de execução penal 
(definitiva) - na forma da Resolução/CNJ nº 113/2010 e com observância do sistema SEEU -, e de recolhimento das custas e da 
multa, conforme seja; b) comunique-se à Justiça Eleitoral; c) proceda-se com as demais comunicações de praxe, observado o 
disposto no Provimento nº11/2019/CGJUS. Intimem-se e cumpra-se. Data certificada pelo sistema. O presente edital será 
publicado no Diário da Justiça, 13/10/2020. Eu, MARCIA VIEIRA BARBOSA, servidora em auxílio ao NACOM, digitei e 
subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE  90 ( noventa ) DIAS 
EDITAL Nº 1507449 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000315-07.2018.8.27.2706  
RÉU: PAULINO GOMES NOGUEIRA 
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Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO 
O Drº José Eustáquio de Melo Júnior, Juiz  de Direito do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM, em auxílio ao Juízo da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Araguaína/TO, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela Portaria nº 1348/2020, de 
27/07/2020 (DJTO 4782), na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital ou dele tiverem conhecimento que 
nos autos acima epigrafado FICA INTIMADO DA SENTENÇA  o acusado WERICKSON DIAS FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
ajudante, nascido em 06/08/1992, natural de Araguaína/TO, filho de Jocimar de Sousa Ferreira e Maria Simonia Dias dos Santos, 
RG 1.222.663 SSP/TO, CPF 052.556.241-95, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
sentença prolatada nos autos  no evento 67, cuja parte final a seguir transcrita: sentença vistos etc....  Ante o exposto, julgo 
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu WERICKSON DIAS FERREIRA, brasileiro, solteiro, ajudante, 
nascido em 06/08/1992, natural de Araguaína/TO, filho de Jocimar de Sousa Ferreira e Maria Simonia Dias dos Santos, RG 
1.222.663 SSP/TO, CPF 052.556.241-95, residente na Rua 39, Quadra 87, Lote 17, Setor Nova Araguaína, Araguaína/TO, na 
sanção da pena do art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Passo a dosar-lhe a pena, com base no art. 68 do 
Código Penal, que consagrou o sistema trifásico de aplicação da pena. Ao discorrer sobre a culpabilidade, assevera o autor Julio 
Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 6ed, São Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte: “Em primeiro lugar, nas 
circunstâncias judiciais, a lei menciona a culpabilidade do agente, tida na reforma penal como o fundamento e a medida da 
responsabilidade penal, o juízo de reprovação a cargo do juiz, que deve atentar para as circunstâncias que envolveram o ilícito. 
No termo deve-se incluir a aferição da intensidade do dolo ou o grau da culpa mencionado expressamente na lei anterior”. A 
circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida levando-se em conta a 
reprovabilidade social da conduta do agente, não se confundindo essa circunstância judicial com a culpabilidade inerente à 
estrutura analítica do crime quando se é considerada a amplamente adotada posição tripartida (tipicidade, ilicitude e 
culpabilidade). Com relação aos antecedentes, o professor Luiz Flávio Gomes, in, Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e 
Teoria da Pena, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 75, conceitua-os como sendo “a vida pregressa do agente, 
sua vida ‘anteacta’. São bons ou maus”. A conduta social, segundo doutrina de Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 67, “Trata-se 
do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto 
perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho”. A conduta social tem caráter comportamental, 
revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. 
Tal circunstância judicial não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que 
habita. Na análise da circunstância judicial relativa à conduta social, o juízo sentenciante deve avaliar o comportamento do 
agente no meio social, familiar e profissional. Sobre a conduta social, o e. TJTO tem se manifestado no sentido de que o 
magistrado deve levar em consideração três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: a família, o trabalho e a religião 
do acusado: EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 1. A premeditação, embora não seja motivo para 
qualificar o crime de homicídio, é motivo justo para considerar a culpabilidade exacerbada, porquanto não caracteriza elemento 
inerente ao tipo do delito. 2. No exame da conduta social, o magistrado deve levar em consideração três fatores que fazem parte 
da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião. Nestas condições, é válido o juízo negativo da conduta social com 
fundamento no fato de o réu não possuir ocupação lícita e não frequentar qualquer instituição de ensino, demonstrando que leva 
vida ociosa. 3. De acordo com precedentes do STJ, o abalo psicológico provocado pela perda do único filho, associado ao fato 
de que a vítima também contribuía para o sustento dos pais, caracteriza fundamento válido para a valoração negativa das 
consequências do delito. (AP 0004387-75.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal, julgado 
em 21/06/2016). Com relação à personalidade, diz Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 68 que: “Refere-se ao seu caráter como 
pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle 
emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.” E acrescenta que: “Trata-se 
de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia, da biologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve 
mergulhar no interior do agente e buscar se avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior”. 
Por essa razão o e. TJTO vem se posicionando no sentido de ser necessária a realização de estudo técnico para aferição da 
personalidade do agente como circunstância judicial desfavorável: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 50066587420138270000 ORIGEM: 
COMARCA DE ARAGUAÍNA/TO REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5010230-05.2012.827.2706 – 1ª VARA CRIMINAL T. PENAL: 
ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL APELANTE: WANDERSON DE MOURA 
NEGREIROS DEF. PÚBLICO: RUBISMARK SARAIVA MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA 
PENA. PROCEDÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A 
circunstância judicial da conduta social deve ser aferida de acordo com o comportamento do réu no meio em que vive, revelando-
se por seu relacionamento social, familiar e profissional. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem, em 
razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para fins de exasperação da pena-base, 
seja a título de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade. Súmula nº 444 do STJ. Precedente do TJTO. 3. A 
personalidade do agente é uma circunstância judicial muito mais afeta aos ramos da psicologia e da psiquiatria, razão pela qual 
em não havendo estudo técnico a respeito, ela não pode ser deduzida em desfavor ao réu. 4. Apelação conhecida e provida. 
Pena redimensionada. Os motivos referem-se às razões que levaram o agente a praticar a infração penal. O que é avaliado 
nessa circunstância judicial é a maior ou menor nobreza ou repugnância da mola propulsora da prática do ato ilícito. No tocante 
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às circunstâncias do crime, conceituada pelo autor Guilherme de Souza Nucci (op cit) como sendo “os elementos acidentais não 
participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”, ou no dizer de Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no “modo 
operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais 
como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre 
outros”. Segundo o autor Ricardo Schimitt (op cit p. 73), as consequências do crime “Revelam-se pelo resultado da própria ação 
do agente. São os efeitos de sua conduta. Devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em 
relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-se analisar o alarme social do fato, bom como sua 
maior ou menor repercussão e efeitos”. Para o autor Julio Fabbrini Mirabete, (op cit p. 472) as consequências do crime se 
referem a atitude “após a conduta criminosa indicadora de insensibilidade ou indiferença ou arrependimento, ou se relacionar 
com a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime”. Quanto ao comportamento da vítima, refere-se à maneira como a 
vítima se comportou antes e durante a empreitada criminosa, de modo a influenciar ou não de alguma maneira o autor do fato. A) 
Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). O réu agiu com culpabilidade normal; não há no feito registro de antecedentes do 
acusado; não há registro quanto à personalidade ou a conduta social do acusado; o motivo do delito não merece consideração 
por falta de elementos para análise; nada a prover sobre as circunstâncias do delito; as consequências do crime foram as 
previstas para o tipo penal; nada a acrescentar sobre o comportamento da vítima. A pena do crime de homicídio culposo na 
direção de veículo automotor varia de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos (art. 293, caput, do 
Código de Trânsito Brasileiro). Pelas razões acima expostas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção e proibição ao 
acusado para obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso já tenha obtido a 
permissão/habilitação a pena passa automaticamente a ser de suspensão dessa permissão/habilitação. B) Das circunstâncias 
legais (atenuantes e agravantes). O acusado confessou a prática do delito, entretanto, a pena-base não pode ser reduzida 
abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado nº 231 do e. STJ, motivo pelo qual torno a pena provisória em 2 (dois) anos de 
detenção e proibição ao acusado para obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. 
Caso já tenha obtido a permissão a pena passa automaticamente a ser de suspensão dessa permissão/habilitação. C) Das 
causas de diminuição e de aumento da pena. Em face da causa de aumento de pena descrita no art. 302, §1º, inciso I, do Código 
de Trânsito Brasileiro, aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de 
detenção e proibição ao acusado para obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses 
e 20 (vinte) dias. Caso já tenha obtido a permissão/habilitação a pena passa automaticamente a ser de suspensão dessa 
permissão/habilitação pelo mesmo período. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos 
termos do art. 33, §2º, letra “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, na forma do art. 44 do Código Penal, substituo a 
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, sendo prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, a 
ser convertida em benefício dos dependentes da vítima. Ressalto, ainda, que o não cumprimento da pena substitutiva implicará a 
imposição da originária – privativa de liberdade – (art. 44, § 4º, CP), que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, 
conforme preceitua o art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. O acusado poderá apelar em liberdade em razão da quantidade de pena, 
da natureza do regime fixado e porque não verifico a presença dos requisitos para a sua custódia provisória. Os direitos políticos 
do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Condeno o réu ao 
pagamento das custas processuais, suspenso o pagamento em face da concessão dos benefícios da assistência jurídica 
gratuita. Após o trânsito em julgado desta sentença: a) extraia-se a guia de execução penal; b) comunique-se à Justiça Eleitoral e 
à Secretaria de Segurança Pública. Interposto recurso, intime-se o recorrente para apresentar as suas razões. Publique-se. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada no sistema Eproc. O presente edital será publicado no Diário da Justiça, 
09/10/2020. Eu, MARCIA VIEIRA BARBOSA, servidora em auxílio ao NACOM, digitei e subscrevo. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

2ª Vara Civel  
  

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001285-91.2011.8.27.2729/TO 
AUTOR: IPANEMA SEGURANÇA LTDA 
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA (OAB TO1536) 
RÉU: AYAS MINERAÇÕES S/A 
 

EDITAL Nº 1372279 
 

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

PRAZO: (20) VINTE DIAS 

AUTOS Nº:  5001285-91.2011.8.27.2729 - Chave: 339641620211 

AÇÃO:   Execução de Título Extrajudicial - Valor da Causa: R$ 5.356,71 

REQUERENTE:   IPANEMA SEGURANÇA LTDA 
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ADVOGADO:  MURILO SUDRÉ MIRANDA - OAB/TO1536 

REQUERIDO:   AYAS MINERAÇÕES S/A 

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO de AYAS MINERAÇÕES S/A - CNPJ: 09.066.047/0001-22 , atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para que pague(m), no prazo 
03 (três) dias úteis, o principal - R$ 5.356,71 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um 
centavos), devidamente corrigidos, acrescidos dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 
devido, mais custas processuais, sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados bens, tantos quantos bastem à 
satisfação integral da execução, observando-se as limitações previstas na lei 8.009, cientificando-o(s) de 
que, caso haja integral pagamento no prazo estabelecido, a verba honorária será reduzida pela metade 
(art. 827, § 1º do NCPC). Caso a(a) parte(s) devedora(s) não efetue(m) o pagamento dentro de 03 dias 
acima fixados: a) Proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para 
satisfazer a dívida e demais encargos; b) DEPOSITEM-SE os bens constritados na forma da lei; 
c) INTIME(m)-SE a(s) parte(s) devedora(s), bem como o cônjuge (tratando-se de bem imóvel), para 
apresentar defesa por meio de embargos, caso queira(m), no prazo de 15 dias úteis, contados da juntada 
aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915 do NCPC). Poderá o Sr. Oficial de Justiça, sendo 
necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do NCPC. Não sendo encontrada a(s) parte(s) devedora(s), 
proceda-se, desde logo, ao ARRESTO de bens que em nome dela(s) forem encontrados, em quantidade e 
valores suficientes para a satisfação do débito (artigo 830 do NCPC). Poderá a executada, nos termos do 
art. 916, § 5º, CPC, no prazo para embargos, reconhecer o crédito do exequente e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor executado, acrescido de custas e honorários advocatícios, 
requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, com incidência de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

DESPACHO: "CITAR a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor descrito na inicial...Caso a parte 
devedora não efetue o pagamento dentro de 03(três) dias acima fixados: a) Proceder à PENHORA e, se 
for o caso, a AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos; 
se a penhora se der via Bacen jud, do resultado, se for parcial ou frustrada A penhora, o exequente deve 
se manifestar. Sendo integral, intimar a parte devedora para apresentar defesa por meio de embargos, 
caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aosautos do mandado de citação.... b) 
Sendo a penhora sobre bens móveis ou imóveis, a avaliação deve suceder à penhora, para quando da 
intimação dos embargos, as partes dela já ter conhecimento. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 
da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 
pela metade. (Ass) RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO - Juiz de Direito." 

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

  Palmas-TO, 17/09/2020.  

 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO 

Juiz de Direito 
 
Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo 5001285-91.2011.8.27.2729 e a chave: 339641620211 . 

 
INFORMAÇÕES 

 
Endereço da 2ª Vara Cível: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 2º andar, Edifício São João da Palma, 
Palmas-TO, telefone/fax: (0xx63) 3218-4511, e e-mail: civpalmas2@tjto.jus.br. Acesse nossa pauta de audiências através do link: 
https://www.google.com/calendar/embed? src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo. Para mais informações sobre 
o trabalho desta Vara, acesse: http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas. 
  
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 1372279v3 e do código CRC 12aa0d97. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
Data e Hora: 18/9/2020, às 15:57:16 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1917/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 13 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000008856-1; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e  definitivo dos bens empenhados nos Autos Administrativos SEI 
nº 20.0.000008856-1 . 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Joana Darc Batista Silva - matrícula: 263644; 
II - Moredson Mendanha de Abreu Alves - matrícula: 352416; 
III - Carolina Valoes das Neves - matrícula:  250265. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1820/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79397 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Estefania Rodrigues da Silva, Matrícula 990426, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Arapoema-TO para Pau D 
Arco-TO, no período de 09/11/2020 a 09/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002870-
20.2020.827.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1821/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79396 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Estefania Rodrigues da Silva, Matrícula 990426, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Arapoema-TO para Pau D 
Arco-TO, no período de 20/10/2020 a 20/10/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002870-
20.2020.827.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1822/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79395 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Estefania Rodrigues da Silva, Matrícula 990426, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Arapoema-TO para Pau D 
Arco-TO, no período de 03/11/2020 a 03/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002870-
20.2020.827.2708.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1823/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79393 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Estefania Rodrigues da Silva, Matrícula 990426, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Arapoema-TO para Pau D 
Arco-TO, no período de 26/10/2020 a 26/10/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002870-
20.2020.827.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1824/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79360 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elaine de Souza Sena Meireles, Matrícula 990298, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 23/10/2020 a 23/10/2020, com a finalidade de elaboração de relatório 
psicológico, determinado no processo 0011412-37.2020.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1825/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79356 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Pereira Rodrigues, Matrícula 990239, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para 
Lizarda-TO, no período de 17/10/2020 a 18/10/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00030559520208272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1826/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79391 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Regina Delevatti, Matrícula 990185, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente Kennedy-
TO, no período de 03/10/2020 a 03/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0004522-33.2020.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1827/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79353 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luma Alencar Braga, Matrícula 990073, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Alvorada-TO, no 
período de 21/10/2020 a 21/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000992-
15.2019.827.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1828/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79354 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 21/10/2020 a 21/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000628-
96.2017.827.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1829/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78988 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Diêgo Raffael Fernandes da Silva, Matrícula 358137, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 14/10/2020 a 
15/10/2020, com a finalidade de emitir o Cerificado Digital Cert-JUS Institucional, conforme chamado Service Desk R26274.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1830/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79392 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 23/10/2020 a 23/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000812-
10.2018.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1831/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79368 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 22/10/2020 a 22/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000812-
10.2018.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1832/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79365 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 22/10/2020 a 22/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002907-11.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1833/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79366 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos Lindos-
TO, no período de 23/10/2020 a 23/10/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002907-
11.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1834/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79304 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
577,19, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 
13/10/2020 a 16/10/2020, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de reforma na Comarca de Gurupi, consoante 
processo SEI n°. 20.0.000003250-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1835/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79161 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Edward Afonso Kneipp, Matrícula 352793, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 09/10/2020 a 
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09/10/2020, com a finalidade de vistoria da obra do novo fórum da comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 
19.0.000007413-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 09/10/2020 a 
09/10/2020, com a finalidade de vistoria da obra do novo fórum da comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 
19.0.000007413-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1836/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79003 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Hellen Cristini da Silva Leme, CONCILIADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS, Matrícula 
287624, o valor de R$ 478,51, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, 
no período de 26/02/2020 a 28/02/2020, com a finalidade de realizar parte prática/estágio em sessão de mediação do CURSO 
BÁSICO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR JUDICIAL – TURMA PALMAS, conforme SEI N° 19.0.000028321-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000021501-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 59/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 138/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02936 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Leilane Holanda Costa 
CNPJ: 36.232.725/0001-52 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de suprimentos audiovisuais (Conector de áudio XLR Canon 3 pinos macho – 100 
unidades, Conector de áudio XLR Canon 3 pinos fêmea – 100 unidades, Plug P10 estéreo ângulo 180° - 100 unidades e Plug 
P10 estéreo ângulo 90° - 100 unidades), para atendimento das necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - 
ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
VALOR TOTAL: R$ 3.018,00 (Três mil e dezoito reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 26 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 06 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000003232-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 06/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 20/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03452 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda - EPP. 
CNPJ: 64.106.552/0001-61 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de café torrado e moído (3.750 pacotes e 6.250 pacotes - cota de 25% do item 1), 
para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 07 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 06 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 19.0.000039407-9 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03173 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Branco & Paiva Ltda. 
CNPJ: 37.319.878/0001-02 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de Jalecos (Jalecos femininos – 26 peças, Jalecos masculinos – 10 peças e Jalecos 
femininos sem manga – 10 peças) para os trabalhadores do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.090,00 (Quatro mil e noventa reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 23 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 28 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000013239-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 35/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 89/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03438 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Distribuidora Floriano EIRELI - ME. 
CNPJ: 02.610.348/0001-26 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha (Guardanapo de papel – 3.000 pacotes), além de 
envelope Kraft (Envelope Kraft pardo médio – 33.000 unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 16.560,00 (Dezesseis mil quinhentos e sessenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 21 e 16 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 02 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000019665-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 126/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03437 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Seike & Monteiro Ltda - EPP. 
CNPJ: 11.184.290/0001-97 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (caderneta com caneta – 3.500 unidades), necessários à 
divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.131.1145.4185 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 16 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 02 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000019815-4 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
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NOTA DE EMPENHO: 2020NE03442 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Gustavo Paschoal Teixeira de Castro Oliveira. 
CNPJ/CPF: 833.793.801-30                
OBJETO: Empenho destinado à contratação de professor para ministrar o Módulo 1: Direitos Humanos de Crianças e de 
Adolescentes do Curso Violência contra Crianças e Adolescentes, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, 
conselheiros tutelares e servidores do sistema de garantias de Direitos (Delegacias da Criança e do Adolescente, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Instituto Médico Legal), a ser realizado na modalidade EAD de 7 de outubro a 18 de outubro de 
2020. 
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 02 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000021157-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03446 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Graziele Cristina Lopes Ribeiro. 
CNPJ/CPF: 015.715.669-96                
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutora para ministrar o curso Boas Práticas do Judiciário no Combate à 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Baseada no Gênero, para magistrados e servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense e servidores e membros de órgãos parceiros, no período de 2 de outubro a 3 de novembro de 2020. 
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 02 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000021143-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03440 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Daldice Maria Santana de Almeida. 
CNPJ/CPF: 277.532.635-87                
OBJETO: Empenho destinado à contratação de professora para ministrar o curso Boas Práticas do Judiciário no Combate à 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Baseada no Gênero, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD de 2 de outubro a 3 de novembro de 2020. 
VALOR TOTAL: R$ 6.030,00 (Seis mil e trinta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 02 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000013242-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 35/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 94/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03174 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda. 
CNPJ: 26.950.671/0001-07 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha (Garrafa térmica para café – 80 unidades), para 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 10.296,00 (Dez mil duzentos e noventa e seis reais). 
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Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 21 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 28 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000018083-2 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02999 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: AOVS Sistema de Informática S.A. 
CNPJ/CPF: 05.555.382/0001-33         
OBJETO: Empenho destinado à participação dos servidores Brunno Campos de Oliveira, Leonardo Silvério de Souza Almeida e 
Gabriel Wermuth Stroligo em Curso de Tecnologia e Negócios Digitais (Typescript/Javascript e Node), ministrados pela empresa 
Alura, em formato EaD. 
VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 13 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000019556-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 119/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02682 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Roger André Braun - ME 
CNPJ: 29.253.577/0001-97 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Sacola – 200 unidades), necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.980,00 (Hum mil novecentos e oitenta reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 19 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 17 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000019549-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 114/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02734 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Glamour Negócios e Eventos - EIRELI 
CNPJ: 24.284.699/0001-27 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Publicações – Relatório tipo 1 – 300 unidades), 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 63 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 22 de setembro de 2020. 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 33/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2020 
PROCESSO 20.0.000019678-0 
CONTRATO Nº 170/2020 
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 estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 4.481,90 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 
noventa centavos), 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: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 45/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020 
PROCESSO 20.0.000016655-4 
CONTRATO Nº 169/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Julean Decorações – Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortina vertiflex, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 37.195,50 (trinta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e 
cinquenta centavos)?, 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, ressalvado o prazo de garantia dos materiais e serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 144/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.0.000033561-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 86/2019 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Tecno2000 Indústria e Comércio – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 145/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.0.000038795-1 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 62/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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FORNECEDOR REGISTRADO: Carlos Eduardo Carvalho Monteiro – ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de serviços de Nutricionista para realização das atividades relativas 
ao Programa Judiciário na Medida para os servidores, magistrados e seus dependentes residentes nas Comarcas. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2017 
PROCESSO 17.0.000006758-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Fatiana Carla Alves Sousa 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Fatiana Carla Alves Sousa, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, com fulcro na alínea c, da Cláusula nona do 
Termo de Credenciamento nº 82/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2019 
PROCESSO 19.0.000004943-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Angélica Ribeiro de Matos Martins 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga ANGÉLICA RIBEIRO DE MATOS 
MARTINS, do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, por inatividade, com fulcro na Cláusula Sexta, item 
6.1, incisos I, do Edital de Credenciamento 1/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 
03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 302/2016 
PROCESSO 16.0.000017894-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Vilma Carvalho Cunha Fonseca 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social VILMA CARVALHO CUNHA 
FONSECA, do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, por inatividade, com fulcro na Cláusula Sexta, item 
6.1, incisos I, do Edital de Credenciamento 1/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 
03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 287/2020 
PROCESSO 20.0.000022080-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marivalda Ferreira Guimarães 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
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DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 559/2020, de 13 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, matrícula nº 232071, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 13/10 a 01/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 01/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 618/2020, de 14 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, 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 2020/79381;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CELMA ANJOS DA SILVA, matrícula nº 180356, AUXILIAR JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO, matrícula nº 96927, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ANANÁS no período de 08/10/2020 a 22/10/2020, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 

DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 619/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 2020/79268;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HORADES DA COSTA MESSIAS, matrícula nº 221862, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora DANNIELLA ALMEIDA SOUSA, matrícula nº 228253, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período de 27/10/2020 a 30/10/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 620/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 2020/79266;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HORADES DA COSTA MESSIAS, matrícula nº 221862, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora DANNIELLA ALMEIDA SOUSA, matrícula nº 228253, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período de 13/10/2020 a 26/10/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 560/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora BEATRIZ ALVES DA LUZ, matrícula nº 353418, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 13 a 31/10/2020, a partir de 13/10/2020 até 31/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 19/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 561/2020, de 14 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS, matrícula nº 84643, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 14/10 a 12/11/2020, a partir de 14/10/2020 até 12/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07/01 a 05/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 562/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA DA PENHA TRANQUEIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 77736, relativas ao 
período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 11/11/2020, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/07 a 13/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 563/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELSON BRITO DE SENA, matrícula nº 352873, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 13/10 a 10/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 10/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 29/09/2021, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 564/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE TERESINHA HAEFLIGER, matrícula nº 352859, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 14 a 28/10/2020, a partir de 14/10/2020 até 28/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05 a 19/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 565/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE, matrícula nº 260849, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 11/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 566/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº 253158, relativas ao período aquisitivo 
2014/2015, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 11/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 567/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4833 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020 56 

 

 
 

CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LEIDE LAURA FERREIRA SODRE, matrícula nº 209748, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 11/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 11/01 a 09/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 568/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LEONARDO DE FREITAS SANTOS, matrícula nº 201576, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 11/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 11/01 a 09/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 569/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MIRCIA PIMENTA AIRES, matrícula nº 133563, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13/10 a 06/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 06/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 25/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 570/2020, de 14 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SANDRO MASCARENHAS NEVES, matrícula nº 117559, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 11/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/10 a 02/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 571/2020, de 14 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, matrícula nº 261454, relativas ao período 
aquisitivo 2009/2010, marcadas para o período de 14 a 29/10/2020, a partir de 14/10/2020 até 29/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 26/01/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 572/2020, de 14 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 14 a 31/10/2020, a partir de 14/10/2020 até 31/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 15/02 a 04/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
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 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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