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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª TURMA RECURSAL 
Instruções normativas 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2020 

  
O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tocantins, atribui ao 
Presidente da respectiva Turma Recursal, a competência para gerir os serviços administrativos da Unidade Judiciária objetivando 
a melhor organização da prestação jurisdicional, além da prerrogativa de editar normas e rotinas de processamento. 
Regulamenta as normas para realização de sessão de julgamento por videoconferência no âmbito da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
  
  
  
O PRESIDENTE DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO: 
a) as diretrizes estabelecidas pelas Resoluções de  nsº:  313/2020,  314/2020, 318/2020, 322/2020 e por fim a de nº 337, de 29 
de setembro de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a utilização de sistemas de videoconferência no Poder 
Judiciário; 
b) a Instrução Normativa da Presidência da 2ª Turma Recursal nº 2020/0001, que regulamenta a designação de sessões virtuais 
no âmbito deste Colegiado; e 
c) as normas editadas na Resolução nº 13, de 22 de junho de 2020, deste Tribunal de Justiça, que em razão das precauções que 
envolvem a pandemia provocada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19), autorizou a realização de sustentação oral, com o uso 
de ferramentas de videoconferência nas sessões de julgamento realizadas pelos órgãos colegiados. 
RESOLVE: 
Art. 1º As sessões da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgamento dos feitos jurisdicionais não incluídos ou 
retirados da Sessão Virtual, em razão de pedido de sustentação oral, devem ser realizadas pelo sistema de videoconferência, 
podendo serem incluídos outros processos, a critério do Presidente da Segunda Turma Recursal em conjunto com os demais 
membros deste Colegiado. 
§1º  Caberá ao Presidente da Turma Recursal a designação das sessões de julgamento que serão realizadas por meio de 
videoconferência. 
§2º As sessões virtuais realizadas por videoconferência utilizarão o software Cisco WebEx, disponível no site do CNJ. 
Art. 2º Incumbirá a Secretaria de Tecnologia de Informação – STI prestar o apoio técnico-operacional necessário à realização das 
sessões, promovendo as soluções para os problemas que porventura ocorram durante os julgamentos. 
Art. 3º O direito de sustentação oral estará garantido a ambas as partes, ainda que o pedido de retirada do processo da pauta da 
sessão virtual sem videoconferência tenha sido realizado apenas por uma delas, devendo ser observada a antecedência mínima 
de 24 horas do início da sessão para encaminhamento do pedido. 
I - O pedido de sustentação oral ocorrerá, mediante manifestação juntada nos autos do processo. 
II - Em se tratando de demandas repetitivas ajuizadas por um mesmo advogado ou escritório de advocacia, o pedido de 
sustentação oral deverá ocorrer em apenas um dos processos e, nele, o advogado deverá indicar o número dos processos 
repetitivos. 
III - A petição com pedido de sustentação oral deverá conter o e-mail e número para contato por WhatsApp do advogado 
solicitante, a fim de viabilizar o envio dos “convites” contendo o link para ingresso no sistema de videoconferência. 
§ 1º É de responsabilidade dos advogados providenciar os aparatos necessários para a realização da sustentação oral por 
videoconferência, constituídos, no mínimo, por microcomputador, notebook, netbook, tablet ou smartphone equipados com 
microfone, webcam e acesso à internet de alta velocidade que possibilite a transmissão de voz e imagem. 
§ 2º Em caso de processos com intervenção do Ministério Público, o “convite” contendo o link de acesso também será enviado a 
esse órgão, ao início da sessão de julgamento. 
Art. 4º As petições apresentadas posteriormente à publicação da pauta serão automaticamente notificadas à Secretaria do Órgão 
Julgador, que as analisará e, caso sejam pertinentes ao julgamento, cientificará a assessoria do respectivo gabinete. 
Art. 5º Compete a Secretária: 
 I - encaminhar ao advogado/procurador as instruções para a realização das sustentações orais; 
II - gerenciar os pedidos de sustentação oral e as respectivas ordens de julgamentos dos processos; 
III - gerenciar o uso da ferramenta de videoconferência durante a sessão. 
Parágrafo único. Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação prestar o suporte técnico necessário. 
Art. 6º A Secretaria da Turma Recursal disponibilizará, no prazo 24 (vinte e quatro) horas do início da sessão, o link de acesso à 
sala de videoconferência aos julgadores, ao membro da Promotoria junto à Turma Recursal, aos advogados, bem como aos 
defensores públicos e às partes que desejarem acompanhar o julgamento. 
§ 1º  Os advogados, os defensores públicos e os procuradores das partes acessarão o ambiente virtual com o compartilhamento 
de som e de imagem desligado e somente deverão habilitar a câmera e o microfone quando for apregoado o julgamento do 
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processo do seu interesse. Quando então será autorizada sua entrada para, após declarar seu nome e inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, sustentar oralmente suas razões. 
§2º  O presidente do órgão julgador poderá, a qualquer tempo, determinar o bloqueio do compartilhamento do áudio do 
representante do Ministério Público, dos advogados, dos defensores públicos e dos procuradores das partes sempre que 
necessário para garantir a ordem dos trabalhos. 
§3º   Se até a conclusão do relatório o advogado, o defensor público ou o procurador da parte que manifestou interesse em 
realizar sustentação oral não entrar no ambiente virtual compartilhado, o fato será interpretado como desistência tácita do pedido 
e o julgamento prosseguirá normalmente. 
§4º   Pronunciado o resultado do julgamento do processo de seu interesse, o secretário desabilitará a câmera e o microfone do 
ambiente virtual para advogado, defensor público e procurador da parte. 
§5º  Todos os atos relativos à sustentação oral por meio de videoconferência dispensam a assinatura daqueles que a fizerem, 
bastando o registro de seus nomes no extrato de ata. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Turma Recursal. 
Art. 8º Esta Instrução Normativa a entra em vigor na data da sua publicação. 
Enviem-se cópias à Presidência deste Tribunal, à Corregedoria-Geral de Justiça, à Diretoria de Tecnologia da Informação desta 
Egrégia Corte de Justiça, À Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Procuradoria-Geral 
do Estado. 

  
Juiz de Direito, DEUSAMAR ALVES BEZERRA 
Presidente da 2ª Turma Recursal do Tocantins 

  
  
  
  
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0018932-78.2019.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) LEONARDO DA SILVA SANTOS,brasileiro, união estável, ajudante de fotografo, nascido aos 28/02/97, 
natural de Colinas-TO, filho de Raimundo Nonato Gomes dos Santos e de Maria Francisca da Silva, atualmente em local 
incerto e não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo 
descrito acima, para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, 
concedendo-lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação 
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções Artigo 330 do Codigo Penall, sob pena de 
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 
05 de novembro de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 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 de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, nº 0007748-28.2019.8.27.2706, Chave 
nº 343440886719, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CNPJ: 07207996000150, em desfavor de 
VICTOR ALVES MACHADO, CPF: 038.050.641-60, sendo o presente Edital para INTIMAR o Requerente, BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A., CNPJ: 07207996000150, na pessoa do seu representante legal, para promover o andamento do feito, 
no prazo de 5 dias, sob pena de ser decretada a extinção do processo. (artigo 485, §1º do NCPC). Tudo de conformidade com os 
despachos a seguir transcritos: "DESPACHO 1 (ev. 38): Intime-se a parte autora pessoalmente por AR para promover o 
andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser decretada a extinção do processo (artigo 485, §1º do CPC). 
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DESPACHO 2 (ev. 43): Intime-se por meio de edital. Prazo 30 dias." (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 doze dias do mês de agosto do anao de dois mil e vinte. Eu, 
Elias Mendes Carvalho, Diretor de Secretaria, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 717-20 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 3ª Vara Cível de 
Araguaína – TO, que será(ão) levado (s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 03 de dezembro de 2020, a partir das 10h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 03 de dezembro de 2020, a partir das 10h45min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0015768-
47.2015.8.27.2706 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADOS: ESPEDITO MOREIRA DE OLIVEIRA E MARIA 
CLARA DE SOUSA OLIVEIRA BEM: 01 (uma) área de terras de lavrar e criar, denominada FAZENDA VELHA ANA município de 
Barra do Ouro matriculado sob o n. 51. Folhas 01V, livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Ouro com área total 
de 314,57,00 hectares. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 11.418.891,00 (Onze milhões e quatrocentos e dezoito mil e oitocentos e 
noventa e um reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rodovia TO 266 Goiatins a Itacajá Km 30, Município de Barra do Ouro – TO. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 97.900,97 (noventa e sete mil novecentos reais e noventa e sete centavos). * Valor 
sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na 
JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, 
parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. 
Na remição e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. A publicação do Edital é 
de responsabilidade do leiloeiro e a despesa de publicação é de responsabilidade do exequente. O leiloeiro juntará o arquivo de 
publicação no processo bem como a despesa paga e o exequente deverá efetuar o pagamento e juntar o comprovante de 
pagamento no processo. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os 
lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o 
interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à 
vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme 
art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro 
leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do 
segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com 
indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento 
de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo 
as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, 
poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do 
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a 
proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da Vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o 
bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de 
parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante 
deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e 
demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação 
solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo da Vara em que o processo 
está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém 
terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá 
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda 
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda 
direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida 
atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no 
ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual 
e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, 
multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, 
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sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da 
arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito 
em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da 
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague 
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. XV - Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, 
com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 
da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de 
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transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza o leilão e, em caso 
de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. • R-5/M-0051. Procedo ao presente registro para constar: HIPOTECA CEDULAR DE 
2º GRAU: De conformidade com a Cédula Rural Hipotecária nº 201205492, registrada hoje. EMISSÃO: em 25/09/2012, em 
Araguaína-TO. EMITENTE: o proprietário, o senhor Espedito Moreira de Oliveira, acima qualificado, com o aval e outorga uxória 
de sua mulher Maria Clara de Sousa Oliveira, brasileira, casada sob regime de comunhão universal, CIRG 2233557-SSPGO e 
CPF n. 475.280.603-72, o imóvel objeto desta matrícula foi dado em hipoteca cedular de segundo grau e especial hipoteca sem 
concorrência de terceiros ao CREDOR: BANCO BRADESCO S.A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, através de sua Agência 
Prime AraguaínaTO, garantindo dívida contraída no VALOR: de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). • R-7/M-0051. Procedo 
o presente registro para constar: ÔNUS - HIPOTECA ÔNUS HIPOTEC CEDULAR DE 3º GRAU: De conformidade com a Cédula 
Rural Hipotecária nº 201305288, registrada hoje. Emitida em 04/06/2013 em Araguaína-TO, pelo proprietário do presente imóvel 
ESPEDITO MOREIRA DE OLIVEIRA, com o aval e outorga uxória de sua mulher MARIA CLARA DE SOUSA OLIVEIRA, ambos 
acima qualificados, o imóvel objeto desta matrícula foi avaliado em R$ 716.554,00 (setecentos e dezesseis mil quinhentos e 
cinquenta e quatro reais) e dado em HIPOTECA CEDULAR DE TERCEIRO GRAU e especial hipoteca sem HIPOTECA 
concorrência de terceiros ao CREDOR: BANCO BRADESCO S.A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de 
Deus, no município e comarca de Osasco-SP, através de sua Agência Prime Araguaína-TO, garantindo dívida contraída no 
VALOR de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). • R-8/M-0051. PROTOCOLO: 562. Procedo o presente para constar 
registro de PROTOCOLO: ÔNUS: HIPOTECA CEDULAR DE 4º GRAU. De conformidade com a Cédula Rural ÔNUS: 
HIPOTECA Hipotecária nº 201405573. EMISSÃO: 04/11/2014, em ARAGUAÍNATO. EMITENTE: o proprietário ESPEDITO 
MOREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado acima. INTERVENIENTE ANUENTE: a mulher do emitente MARIA CLARA DE SOUSA 
OLIVEIRA, acima qualificada, deram o presente imóvel em HIPOTECA DE 4º (QUARTO) GRAU HIPOTECA E SEM 
CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS em favor do CREDOR: BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira de direito privado, 
com sede na Cidade de Deus, no município e comarca de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 60.746.948/0001-
12, por sua Agência Prime Araguaína-TO, ou a sua ordem. Para garantia de dívida no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais). • R-9/M-0051. Registra-se ÔNUS – PENHORA: Em atendimento ao mandado judicial ÔNUS extraído da Ação de 
Execução, Autos nº 0015768-47.2015.827.2706, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína-TO, via 
Carta Precatória de Penhora e Avaliação, datada de 22/11/2017, autuada nesta comarca de Goiatins-TO sob nº 0002233- 
38.2017.827.2720, exarado o Cumpra-se pelo juízo local em 13/12/2017, em que figura como EXEQÜENTE: BANCO 
BRADESCO S.A. e como EXECUTADO: ESPEDITO MOREIRA DE OLIVEIRA e sua mulher MARIA CLARA DE SOUSA 
OLIVEIRA, acima qualificados. Fica registrada a PENHORA da área do imóvel objeto da presente matrícula, consoante consta 
do Auto de Penhora e Avaliação, em que o imóvel foi avaliado em R$ 11.418.891,00 (onze milhões quatrocentos e dezoito mil 
oitocentos e noventa e um reais), conforme documentos arquivados nesta Serventia, para garantia da execução no valor de R$ 
97.900,97 (noventa e sete mil novecentos reais e noventa e sete centavos). • R-10/M-0051. Registra-se ÔNUS – PENHORA: Em 
atendimento ao mandado ÔNUS judicial extraído da Ação de Execução, Autos nº 0008438-62.2016.827.2706, em trâmite perante 
o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína-TO, em que figura como EXEQÜENTE: BANCO BRADESCO S.A. e como 
EXECUTADOS: TANCREDO DE SOUSA OLIVEIRA e ESPEDITO MOREIRA DE OLIVEIRA, acima qualificado. Fica registrada a 
PENHORA da área do imóvel objeto da presente matrícula, consoante consta do Termo de Penhora, cujo imóvel foi avaliado em 
R$ 2.131.990,00 (dois milhões cento e trinta e um mil novecentos e noventa reais), conforme documentos arquivados nesta 
Serventia, para garantia da execução cujo valor da execução não foi informado. • R-11/M-0051. Registra-se ÔNUS – PENHORA: 
Por Termo de Penhora extraído da ÔNUS Carta Precatória nº 0000381-08.2019.827.2720 da Comarca de Goiatins-TO com 
origem no Processo de Execução nº 0011105-50.2018.827.2706 da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína-TO, em que figura 
como EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. e como EXECUTADOS: ESPEDITO MOREIRA DE OLIVEIRA e sua mulher 
MARIA CLARA DE SOUSA OLIVEIRA, acima qualificados. Fica registrada a PENHORA do imóvel objeto da presente matrícula, 
consoante consta do Auto de Penhora e Avaliação, cujo imóvel foi avaliado em R$ 900.500,00 (novecentos mil e quinhentos 
reais), conforme documentos arquivados nesta Serventia, para garantia da execução no valor de R$ 288.040,84. INTIMAÇÃO 
Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADOS: ESPEDITO MOREIRA DE OLIVEIRA E MARIA CLARA DE SOUSA 
OLIVEIRA. através de seu Procurador DR.(a)(s): PABLO MENDONÇA CHAER DP9084304, os respectivos sócios, seus 
cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 
CREDORES: BANCO BRADESCO S/A, 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). EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A., através de seu Procurador devidamente 
constituídos nos autos DR.(a)(s): RENATO CHAGAS CORREIRA DA SILVA OAB/TO04867A E CRISTIANA VASCONCELOS 
BORGES MARTINS OAB/TO05630A. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. Araguaína/TO, 04 de novembro de 2020. MARCO ANTONIO FERREIRA DE 
MENEZES - Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 – A3 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 305670 ( PRAZO 15 DIAS ) 
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 
00197888120158272706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FELLIPE GOMES MORAES, CPF nº 
027.346.701-86, 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 57, bem como também da PENHORA no valor de R$ 
27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos), para que, caso queira comprove que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros dos autos em epígrafe. 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. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 1653757 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000105-22.2005.8.27.2706, proposta 
pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO F & F LTDA, MARIA DE FÁTIMA VIEIRA e JEFERSON 
ANTONIO G. DO NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 04313166000119, 28723341300 e 99298040130, 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 
DECISÃO proferida no evento n.º 53 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " No caso sub examine, os executados foram 
citados por edital (evento 37) e não promoveram o pagamento nem ofereceram bens à penhora. Assim o sendo, entendo ser 
cabível a inscrição do nome de JEFERSON ANTONIO G. DO NASCIMENTO e MARIA DE FÁTIMA VIEIRA em cadastro de 
proteção de crédito. DEFIRO o pedido do exequente (evento 50) para determinar a inclusão do nome dos executados 
JEFERSON ANTONIO G. DO NASCIMENTO e MARIA DE FÁTIMA VIEIRA junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA." 
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 05 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 305661, de Intimação Prazo: 15 (quinze) dias  
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo da 2' Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal, n° 00178088-
70.2015.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, CPF 
169.323.071-20, 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.° 49, e do valor penhorado de R$ 691,96 (Seiscentos e 
noventa e um reais e noventa e seis centavos), para comprove a impenhorabilidade que: i) as quantias tornadas indisponíveis 
são impenhoráveis; ii) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros; dos autos em epígrafe.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 de março de 2020 (11/03/2020). Eu, DEBORA CAVALCANTE DE OLIVIERA, Auxiliar Judiciário. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 1588550 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA NETO - CPF n°: 158.174.151-00, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022415-19.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 837,31 
(oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), representada pela CDA n° 20190014960, datada de 29/08/2019, 
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 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 de localização dos endereços do(s) executado(s), 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;" 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 outubro de 
2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 1415413 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
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): MARCOS VINICIUS PEREIRA - CPF n°: 055.266.481-25, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022719-18.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.808,40 
(seis mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 20190015194, 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 1654915 
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): MARCEL BECKERT - CPF n°: 440.318.661-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027659-26.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.017,54 (dois mil, 
dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 2019001642, datada de 18/06/2013, 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, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "(....) 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 05 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655043 
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): YONARA ANISZEWSKI - CPF n°: 623.791.431-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024502-45.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.264,35 (quatro mil, 
duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), representada pela CDA n° 2019003751, datada de 18/06/2013, 
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, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 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 05 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655237 
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): ROMILDA SILVA LIMA FONTES - CPF n°: 833.958.571-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023213-77.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.643,05 
(seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 2019003234, datada de 18/06/2013, 
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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, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 
05 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655311 
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): NORMA LUCIA DA SILVA - CPF n°: 178.701.448-78, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022872-51.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.343,02 
(seis mil, trezentos e quarenta e três reais e dois centavos), representada pela CDA n° 2019003064, datada de 18/06/2013, 
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, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 05 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655555 
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): MARIA DA PENHA RIBEIRO COUTINHO SANTOS - CPF n°: 100.823.102-97, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022785-
95.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.300,82 (seis mil, trezentos reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 2019003106, datada 
de 18/06/2013, 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, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 05 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655968 
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): WILTON LOURENÇO DA SILVA - CPF n°: 219.252.591-53, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000124-88.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.717,10 
(cinco mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos), representada pela CDA n° 2019000668, datada de 18/06/2013, 
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, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
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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 05 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655893 
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): MARLENE SENA MORAIS - CPF n°: 576.565.501-78, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020355-73.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 25.102,68 
(vinte e cinco mil, cento e dois reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA n° 2019002581, datada de 18/06/2013, 
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, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 05 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1655708 
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): TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF n°: 04358936105, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022521-78.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 10.625,99 
(dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° 2019002621, datada de 
18/06/2013, 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, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 05 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 371332, de Citação Prazo: 30 (trinta) 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): ALESSANDRO WALTER ALVES GONÇALVES - CPF/CNPJ n°: 859.506.291-91 e SEBASTIÃO VIEIRA 
MOURA -  CPF N° 794.859.011-00, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000502-71.2011.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância 
de R$ 18.760,57 (dezoito mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e sete 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 o despacho a seguir transcrito: "Ante a petição do evento 94, 
EXPEÇA-SE a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso, nos endereços indicados pela exequente. Após o 
cumprimento da diligência citatória, devidamente certificada nos autos, determino as seguintes providências ao cartório. Caso 
o(s) executado(s) seja(m) citado(s) e, no prazo legal, indique(m) bens passíveis de penhora, comprove(m)o pagamento, 
informe(m) o parcelamento do débito ou permaneça(m) inerte às faculdades do ato citatório, intime-se a exequente para se 
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Não sendo o(s) executado(s) localizado(s) ou não localizado o(s) endereço(s) indicado(s), 
determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, devendo o cartório realizar o ato citatório 
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adequado ao caso, para proceder a citação do(s) executado(s);3.Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização 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. 80, 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. 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 Araguaina, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de março do 
ano de 2020. Eu, Romulo Paulo Rodrigues Nascimento, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 1644278, de Citação Prazo: 30 (trinta) dias  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a parte executada NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 28814797153, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0018078-26.2015.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.537,93 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), representada pela CDA's 
n° 2351 e 2352, datadas de 10/09/2015, acrescidas de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, 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, proferido no evento 52 - DESP1, a seguir transcrito: " (Defiro o pedido formulado no 
evento 50. Expeça-se citação via edital do executado, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, LEF)." 
Araguaina-TO, 03 de abril de 2020 (03/04/2020). Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de novembro 
de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL N° 1644278, de Citação Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a parte executada IOLANDA DIVINA DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 131.730.731-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0017013-54.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 6.731,10 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos), representada pela CDA n° 
20190002019, datada de 10/07/2019, 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESPI, 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), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 80, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais)." Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de agosto de 2020 (21/08/2020). Ass. Sergio Aparecido Paio - 
Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez 
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de novembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY E BARROS, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0017876-73.2020.8.27.2706 
Acusado: E.  R. DA. M. 
Vítima: M. DA. P. R. 
Edital para Citar e Intimar (a) acusado (a): E. 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 e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
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Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0007364-36.2017.8.27.2706 
Acusado: SERGIO DA CONCEIÇAO 
Vítima: MILCILEIDE ALVES PEREIRA 
Edital para Citar e Intimar (a) vítima (a): MILCILEIDE ALVES PEREIRA, brasileira, nascida no dia 16-11-1987, filha de 
Sebastião Alves Costa e Marilene Pereira Sousa,  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 IV, do Código 
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SERGIO DA CONCEIÇAO, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na 
denúncia..." 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. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0012718-47.2014.8.27.2706 
Acusado: DANIEL FERREIRA RAMOS DA SILVA 
Vítima: LORENA ARAÚJO DE CARVALHO 
Edital para Citar e Intimar (a) vítima (a): LORENA ARAÚJO DE CARVALHO, brasileira, união estável, doméstica, CPF nº 
031.687.121-40, 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 IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de DANIEL FERREIRA RAMOS DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." 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. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0010417-30.2014.8.27.2706 
Acusado: FABIO ALVES DA ANUNCIAÇÃO 
Vítima: DANIELA SILVA SANTOS 
Edital para Citar e Intimar (a) vítima (a): DANIELA SILVA SANTOS, brasileira, diarista, filha de Luis Neto dos Santos e de Ivone 
Correia da Silva, diarista, 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 IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de FABIO ALVES DA ANUNCIAÇÃO, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." 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. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0003033-45.2016.8.27.2706 
Acusado: LEANDRO ALMEIDA AMORIM 
Vítima: VANUZA BARBOSA DOS SANTOS 
Edital para Citar e Intimar (a) vítima (a): VANUZA BARBOSA DOS SANTOS, união estável, domestica natural de Rio Maria-PA, 
nascida aos19/03/1990, filha de Gaston Barbosa dos Snatos e Maria das Neves Pereira Campos, 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 IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO ALMEIDA AMORIM, já 
qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...” 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. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos:  0015179-79.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: E. A. S. 
Vítima: M. A. S. 
Edital para Citar e Intimar (a) acusado (a): E. A. S., Brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 22/09/1985, filho de Maria Francisca 
Alves Marinho e Antonio Santana de Sousa 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) 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 
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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. 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. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado WGILBERTO MOREIRA DE FREITAS, brasileiro, união estável, aposentado, nascido no dia 13 de abril de 1960, filho 
de Monaceis Moreira Campos e Rozemiriria Banicio Campos, natural de Anápolis/GO, nos autos de ação penal nº 0001400-
75.2016.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o 
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 29 de outubro de 2020. Eu (Lorena Aparecida Menezes 
Reis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado ELENILSON FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz/MA, nascido em 09/07/1996, filho de 
Edmilson Cirqueira dos Santos e Antonieta Carlos Ferreira, CPF nº 064.621.761-56, nos autos de ação penal nº 0005292-
84.2019.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o 
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 29 de outubro de 2020. Eu (Lorena Aparecida Menezes 
Reis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA 
O Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus 
trâmites legais, os autos de Medida Protetiva De Urgencia, nº 00038841820208272715, tendo como Vitima: ANA RITA ALVES 
RODRIGUES, filha de Ana Alves Rodrigues e Rosalves Rodrigues Farias, nascida aos 11/02/1983 em Formoso Do Araguaia-TO, 
Atualmente Em Local Incerto E Não Sabido, e como Autor/Agressor: LUSIEL COSTA DA SILVA, vulgo ‘Maranhão’ filho de 
Antonia Costa Da Silva e Antonio De França Silva, nasscido em 25/05/1991em Balsas-MA, Atualmente estando em Local Incerto 
E Não Sabido, Conforme consta dos autos, ficam intimados pelo presente para que tenham conhecimento sobre a Decisão de 
Concessão da Medida Protetiva (Evento 07). Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 5 de novembro 
de 2020. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2083/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de novembro de 2020 
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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 contido na Decisão Nº 4096 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ evento 3402415 do processo SEI 
nº 20.0.000014857-2; 
CONSIDERANDO o retorno da distribuição de mandados, conforme Decisão/Ofício nº 1189 / 2020 - PRESIDÊNCIA/ASPR 
(evento 3416730); 
CONSIDERANDO a necessidade de designação de um substituto para o oficial de justiça removido provisoriamente para a 
Comarca de Gurupi/TO, Sr. Ilson da Silva Queiroz; 
CONSIDERANDO a Informação Nº 27252 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ (evento 3404902); 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR a servidora PAULA MÁRCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO matrícula nº203178 para, sem prejuízos 
de suas funções, substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 09/11/2020 A 13/11/2020. 
Art. 2° - DESIGNAR a servidora  BELIZA DA CRUZ CAMPOS matrícula nº274343 para, sem prejuízos de suas funções, 
substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 16/11/2020 A 20/11/2020. 
Art. 3° - DESIGNAR a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149para, sem prejuízos de suas 
funções, substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 23/11/2020 A 27/11/2020. 
Art. 4° - DESIGNAR a servidora PAULA MÁRCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO matrícula nº203178 para, sem prejuízos 
de suas funções, substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 30/11/2020 A 04/12/2020. 
Art. 5° - DESIGNAR a servidora BELIZA DA CRUZ CAMPOS matrícula nº274343 para, sem prejuízos de suas funções, substituir 
o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 07/12/2020 A 11/12/2020. 
Art. 6° - DESIGNAR a servidora PAULA MÁRCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO matrícula nº203178 para, sem prejuízos 
de suas funções, substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 14/12/2020 A 18/12/2020. 
Art. 7° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
P.R.I.C 
 
Portaria Nº 2082/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de novembro 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 deferimento do requerimento das férias do servidor cedido Marcos Vinicius Pereira de Morais, ora exercendo 
a função de Distribuidor desta Comarca de Guaraí-TO, a ser usufruído no período de 09/11/2020 a 08/12/2020. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149 para, sem prejuízos de suas 
funções, substituir o servidor cedido Marcos Vinicius Pereira de Morais no período de 09/11/2020 a 20/11/2020. 
Art. 2º DESIGNAR o servidor DURVANIO DIVINO DA SILVA, matrícula  nº 227060 para, sem prejuízos de suas funções, 
substituir o servidor cedido Marcos Vinicius Pereira de Morais no período de 23/11/2020 a 08/12/2020. 
Art. 2° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
P.R.I.C 
 
Portaria Nº 2085/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de novembro de 2020 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Garaí, no uso das atribuições 
legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 38/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de outubro de 2020 
CONSIDERANDO  o  art. 3º da Portaria Conjunta nº 38 de 28 de outubro de 2020, que dá autonomia para o Diretor do Foro, 
amparado pelas orientações técnicas prestadas pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça e mediante justificativa embasada 
documentalmente na situação epidemiológica da localidade, avançar para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) das 
atividades presenciais, observadas as peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa. 
CONSIDERANDO as informações prestadas pelos juízes titulares e substitutos atuantes nesta Comarca através do processo SEI 
nº 20.0.000013275-7; 
CONSIDERANDO as informações prestadas através do Ofício nº 6643 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, evento 3414237 do 
processo SEI nº20.0.000013275-7; 
CONSIDERANDO o avanço do percentual para 75% (setenta e cinco por cento) das atividades presenciais nas unidades do 
Poder Judiciário; 
 CONSIDERANDO a necessidade de controle da proliferação do COVID-19; 
RESOLVE 
Art. 1º ESTABELECER o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos usuários internos no âmbito da Comarca de 
Guaraí/TO a partir de 05 de Novembro de 2020, o qual, seguirá a escala contida no Anexo I desta Comarca. 
Art. 2º O atendimento aos usuários externos permanecem suspensos conforme Portaria Conjunta Nº 23/2020 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, sendo que o atendimento deverá, preferencialmente, ser realizado via telefone, 
e-mails e demais meios de comunicação. 
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Art. 3º Por se tratar de serviço essencial para a manutenção, conservação e segurança do prédio da Comarca, bem como 
limpeza e sanitização contra a proliferação do COVID-19, fica estabelecido à prestação de serviço dos terceirizados em sua 
totalidade. 
Art. 4º Fica estabelecido o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do quantitativo dos acadêmicos e professores a partir 
de 05 de Novembro de 2020 nas dependências do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE GUARAÍ, ressaltando 
que para tanto, o núcleo deverá informar a Diretoria do Foro uma escala dos acadêmicos e professores que realizarão os 
estágios a partir do dia 05/11/2020, obedecendo aos percentuais estabelecidos. 
Art. 5º Fica estabelecido o percentual 75% (setenta e cinco por cento) do quantitativo de usuários nas dependências da 
Subseção da OAB-Guaraí/TO, localizado na sede dessa Comarca, sendo que deverá ser observado o quantidade de Advogados 
dentro das salas para assegurar o distanciamento social. 
Art. 6º Considerando o fornecimento de testes do COVID-19 a todas as Comarcas do Tocantins, conforme processo SEI nº 
20.0.000019443-4, os quais serão realizados em todos os servidores, estagiários, magistrados e terceirizados, fica estabelecido 
a testagem gradual dos usuários acima mencionados, conforme retorno do trabalho presencial. 
Art.7º Será de responsabilidade da secretaria da Diretoria do Foro a comunicação via ofício a Secretaria Municipal de Saúde para 
disponibilizar a mão de obra necessária para as testagens conforme necessidade. 
Art. 8º Conforme artigo 3º da Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE de 28 de agosto de 2020 os 
magistrados informarão a Diretoria do Foro os casos de infecção por Coronavírus (COVID-19) dos servidores e estagiários 
lotados em suas respectivas unidades, anexando o teste com resultado positivo ou na sua impossibilidade a comunicação com 
a posterior apresentação do resultado a fim de que seja informado a Presidência. 
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
Comuniquem-se aos magistrados, servidores e estagiários desta Comarca e aos órgãos e instituições parceiros. 
P.R.I.C 

ANEXO I  da Portaria Nº 2085/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de novembro de 2020 

DIRETORIA DO FORO:  

- OFICIAIS DE JUSTIÇA: Quatro oficiais por dia nas dependências do Fórum, sendo um obrigatoriamente o plantonista diário e 
os outros três poderão ir para certificar e devolver os mandados cumpridos. 

- DISTRIBUIÇÃO: Marcos Vinicius Pereira de Morais, matrícula 353602 

- SECRETARIA: Giovanna Jorge Huppes, matrícula 354423 

Obs: Ressalta-se que os demais servidores não escalados deverão exercer o teletrabalho.            

VARA CRIMINAL 

Aurenivea Souza Oliveira – Diretora De Secretaria – matrícula nº 234457 

Paula Márcia D. Carvalho Sobrinho - Técnica Judiciária – matrícula nº 203178 

Jaqueline Yamane- Assessora Jurídica – matrícula nº 353674 

Bárbara Pereira Xavier- Estagiária – matrícula nº 357073 

  

CEJUSC 

Rita de Cassia Monteiro Costa, estagiária remunerada, matrícula nº 356988 

Felipe Mendes Carvalho, estagiário voluntário, matrícula 358007 

Aline Jales Coelho, estagiário voluntário, matrícula 358006 

  

1ª VARA CÍVEL 

Vânia Márcia R. Pinheiro Lima – Assessora Jurídica – matrícula nº 353113 

Benúzia Dourado Carvalho Brasileiro – Diretora De Secretaria – matrícula nº 100486 

Beliza da Cruz Campos, técnica judiciária – matrícula nº 274343 

Camila Dall`Agnol – Estagiária – matrícula nº. 357914 

Mávila Cristina Arrais Macedo - estagiária voluntária 

Esteffany Reis Da Silva – Estagiária Remunerada – matrícula nº 355157 e Ramilly Reis Dos Santos De Oliveira – Estagiária 
Remunerada -  matrícula nº 357303 (revezamento) 

  

2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE 
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Bethania Tavares De Andrade - Servidor De Secretaria–  matrícula nº 352627 

Edith Lázara Dourado Carvalho - Técnica Judiciária – matrícula nº 282149 

Eliete  Sousa Vieira – Assessoria Jurídica- matrícula nº 352105 

Laryssa de Melo Ribeiro- Estagiária – matrícula nº 357610 

  

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

Eliezer Rodrigues de Andrade- Diretor de Secretaria – matricula nº 249340. 

Jair Silva Evangelista, Técnico Judiciário, matrícula nº 101875 

Luanna Machado Ramos- estagiária voluntária- matrícula nº 354595 

Kelly Cristine Ferreira Soares- estagiária voluntária - matrícula nº 357280 

  
  
 
Portaria Nº 2075/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de novembro 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 06/11/2020 a 
13/11/2020 conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
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 

06/11/2020 13/11/2020 Comarca de Pedro Afonso-TO 

Dr. Milton Lamenha de Siqueira 
Das 18h00min do dia 06/11/2020 às 11:59 horas do dia 
13/11/2020 
Telefone: (63) 98427-5220 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h 
(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE 
JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Renata Maynne Neres Lompa Mat: 284829 
Das 18h00min do dia 06/11/2020 às 11:59 horas do dia 
13/11/2020 
Telefone: (63)  98427-5220 

06/11/2020   13/11/2020 
Assessor/Servidor Pedro Afonso-
TO 

SERVIDOR(A): 
Grace Kelly Coelho Barbosa Mat: 276631 
Das 18h00min do dia 06/11/2020 às 11:59 horas do dia 
13/11/2020 
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Telefone: (63) 99227-2424 

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 

06/11/2020 13/11/2020 Edineia Martins Santana Sá. Mat: 132272 (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 

06/11/2020  13/11/2020 Beliza da Cruz Campos- Mat: 274343 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte (04/11/2020). 
 
Portaria Nº 2091/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 05 de novembro de 2020 
O Excelentíssimo Senhor Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o do Decreto Judiciário Nº 482, de 04 de Novembro de 2020. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - Lotar a servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, como Chefe de secretaria da 2ª Vara Cível, Família, Sucessões, 
Infância, Juventude e Precatórias da Comarca de Guaraí/TO. 
Publique-se Registre-se. Intime-se, enviando cópia aos Excelentíssimos Presidente e Corregedor Geral da Justiça, ambos do 
Egrégio TJ/TO. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRAZO DE 20 DIAS  
CITANDO: KEED WORLEY LUSTOSA OLIVEIRA 
OBJETIVO: Citação do requerido KEED WORLEY LUSTOSA OLIVEIRA (condutor do veículo que ocasionou o acidente no 
Autor), brasileiro, casado, despachante, CPF 600 343 271-34, CNH 00454403903/TO, residente e domiciliado na 504 N, 
ALAMEDA 05, QD. 18, LOTE 10 CEP 77000 000, PALMAS-TOCANTINS, fones 63 84758752, 63 32154056, do inteiro teor do 
autos nº 0017369-40.2015.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move GERALDINO PEREIRA LIMA, inscrito no 
CPF/CNPJ sob o nº 29189381149, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado (R$ 
170.371,87) no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de 
bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de 
que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 05 de 
novembro de 2020. Eu, Fábia Soares Siriano, técnica judiciária, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0006550-68.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) LUCAS GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 23 de outubro de 2000, natural de Gurupi/TO, filho 
de Kelen Ferreira da Silva e Ismael Romano Gomes Júnior, portador do RG n.° 1.471.853 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 
079.412.741-08, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 
e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. E, como não foi encontrado para ser citado 
pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que 
se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta 
será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
05/11/2020. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
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3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc.  Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00001048820168272722, de Ação de Cumprimento de 
sentença requerida por ATACAREJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP em face de DAURIA PIMENTA 
DE ANDRADE, e por este meio INTIMADA a requerida, DAURIA PIMENTA DE ANDRADE, brasileira, qualificação pessoal 
desconhecida, inscrito no CPF sob o n° 427.598.461-72, portador do RG nº 10287 SSP/GO atualmente em lugar incerto 
ou não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação/honorários advocatícios, sendo o valor de 
R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), pena de multa de 10%, na forma do artigo 523-§1º do CPC. Nos termos do artigo 525, do 
CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 569466548616, no 
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 de novembro de 
2020. Eu, Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO - Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos n. 0001190-16.2015.8.27.2727 – ação de INTERDIÇÃO proposta por CLEOMAR 
ANTONIO GONÇALVES em face de CELIANA RODRIGUES GONÇALVES, brasileira, solteira, portadora do RG nº  
0000601804-SSP/TO e inscrita no CPF nº 064.690.051-01, residente e domiciliada na Rua José Wilson Siqueira Campos, s/n, 
Centro, Santa Rosa do Tocantins/TO, em cujo feito foi decretada, por sentença, a interdição da requerida CELIANA RODRIGUES 
GONÇALVES, para impedi-la de exercer sozinha atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-
lhe curador OROMAR ANTONIO GONÇALVES, pelo que, expediu-se o presente edital que será publicado nos termos do artigo 
1.184 do Código de Processo Civil. A presente sentença passa a produzir desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.767, I, 
do Código Civil. Como limites da curatela determino que: a) o curador não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, 
alienar ou onerar bens pertencentes à interdita; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser 
aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar do interdito. Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório do 
Registro Civil e publique-se-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição, os 
limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. (artigo 755, §3º, do 
Código de Processo Civil). Deixo de determinar a publicação da sentença na imprensa local por inexistir tal espécie de veículo de 
comunicação nesta localidade. Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98, §3º do 
CPC. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de litígio. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cientifique-se o Órgão 
Ministerial. Data: 23/3/2020. (as) Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juíza de Direito”. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado por 03(três) vezes no Diário da Justiça deste Estado. 
Natividade, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de  dois mil e vinte.(22.05.2020).Eu, Luzanira Maria da Silva Xavier, 
Técnica Judiciária, que digitei.(a) Edssandra Barbosa da Silva Lourenço Juíza de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL: AUTOS 5033299-60.2013.8.27.2729    
ACUSADO: VALDIR PEREIRA DE SOUSA 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esse meio INTIMA 
o acusado VALDIR PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, auxiliar de pedreiro, natural de Pilar de Goiás-GO, nascido aos 
22.05.1986,filhodeCandida Pereira de Sousa e Joaquim Rodrigues de Sousa, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO, a fim de cientificar-lhe da DECISÃO DE PRONÚNCIA, proferida nos autos da AÇÃO PENAL nº 5033299-
60.2013.8.27.2729, que trata do suposto crime tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos II e IV do Código Pena, cujo resumo da 
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mesma, segue transcrito:  “1. RELATÓRIOTrata-se de Ação Penal Pública ajuizada em desfavor de VALDIR PEREIRA DE 
SOUSA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lheaprática daconduta tipificada no artigo 121, § 2.º, incisos II e IV do 
Código Penal, conforme denúncia transcrita abaixo.“Por volta das 4h do dia 19 de julho de 2011, no estabelecimento comercial 
Skalibu Lanches, localizado na Avenida I, Quadra 121, Lote 15, Jardim Aureny III, em Palmas/TO, o denunciado, consciente e 
voluntariamente, matou Watila Sousa de Araújo, 21 anos, com um golpe de arma branca, como descreve o laudo de folhas 36/38 
dos autos.Consta no inquérito policial que Valdir Pereira de Sousa não conhecia a vítima e que a matou porque Watila estava 
discutindo com alguns indivíduos, não identificados, que acompanhava o autor no Bar Skalibu Lanches.As investigações dão 
conta que o denunciado agiu instigado por um espírito violento, uma vez que, quando atingiu a vítima, esta não o ameaçava ou 
agredia, estando de costas para ele.Dessa dinâmica conclui-se que a ação do denunciado foi motivada por um sentimento fútil, 
haja vista a desproporção de sua conduta com a discussão entabulada entre a vítima, seus companheiros e os acompanhantes 
de Valdir.Conclui-se ainda que o autor agiu traiçoeiramente, pois atingiu Watila Sousa de Araújo pelas costas, portanto, 
surpreendendo-o, de modo que nãolhe permitiu qualquer meio de defesa.A intenção de Valdir era de fato matar a vítima, a ponto 
de infringir-lhe um golpe tão violento que a lesão atingiu o seu pulmão e o seu coração, matando-a quase 
instantaneamente.”Recebida a denúncia no dia 11 de março de 2014, oréufoi pessoalmente citadoe apresentou resposta à 
acusação(evento 67). Com a instrução, as alegações finais foram apresentadas pelas partes, ocasião em que o representante do 
Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da denúncia.Por sua vez, a Defesa, requereu a absolvição sumária por 
entender que a açãodo acusadofoi pautada em sualegítima defesa. Alternativamente, requereu o afastamento dasqualificadoras 
imputadas, por considerar improcedentes.Em síntese, é o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃOQuanto à materialidadedo delito, 
entendo suficientemente demonstrada através de documentos acostados aos autos, sobretudo peloAuto de Exibição e 
Apreensão, Laudo Pericial de Eficiência em Arma Imprópria, Laudo de Exame Necroscópico, Laudo Pericial de Vistoria em Local 
de Crime,dentre outros constantes no Inquérito Policial.Sem a pretensão de refletir o julgamento plenário, entendo que os 
elementos de provas colhidos nas fases investigatória e judicial, especialmente quando conjugados, nos transmitem indícios 
suficientes da autoria para os fins dessa apreciação sumária, cuja máxima é a defesa da sociedade.Para tanto, destaco os 
depoimentos judiciais e policiais deLucas Rodrigues Gomes, além dos depoimentos policias de Olimpio Galvão do Nascimento e 
Francisco Clésio Sousa de Araújo. Embora a defesa tenha sustentado a tese de legítima defesa própria, as informações trazidas 
sob o crivo do contraditório, não se revelaram inconteste de que o réu se encontrava amparado pela referida excludente. 
Ademais, entendo que nessa fase, havendo indícios acerca dasmaterialidadese autoria doscrimes, vigora o princípio “in dúbio 
pro societate”, surgindo a necessidade de maior resguardo do interesse público.Utilizo esse fundamento, inclusive, para manter 
asqualificadorasprevistasnos inciso IIe IVdo artigo 121 do Código Penal,de forma que vislumbro elementos que evidenciam que o 
acusado teria agido de modo que surpreendeu a vítima, não lheproporcionando qualquer ato defensivo, na medida em que 
atingiu-lhe com um golpe fatal pelas costas. Da mesma forma, pela demonstração de que a conduta teria sido praticada sem 
qualquer motivação, enquanto a vítima discutia com terceiros, demonstrando assim a futilidade da ação praticada.3. DA 
PRONÚNCIADesse modo, presentes os indícios da autoria e provada a materialidade do fato, havendo indicativos de animus 
necandi, PRONUNCIO oréude VALDIR PEREIRA DE SOUSA pela prática dascondutastipificada noartigo 121, § 2.º, incisos II e 
IV do Código Penal. Ato contínuo, concedo-lhe o direito de enfrentar a segunda fase do julgamento em liberdade. P.R.I. Palmas, 
28 de abril de 2017. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito” Eu, Joyce Martins Alves Silveira, Técnica Judiciária, mat. 
191251, digitei e subscrevo. Palmas, 05/10/2020. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, MM. Juiz de Direito titular na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº  0037407-81.2017.8.27.2729, tendo como 
requerente  LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO e como requerido UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
TOCANTINS E OUTRA, em cujo feito foi requerida a INTIMAÇÃO por Edital da requerida LUCIANA CARVALHO DO 
NASCIMENTO, brasileira, solteira, RG N° 2.394.322 SSP/RN, e CPF Nº 060.180.134-28, com endereço na RUA JOSE DE 
OLIVEIRA, 41 - CJ CLOVIS CARVALHO - CENTRO - 59164000   Nísia Floresta - RN, para, que tome ciência da sentença 
proferida no evento Nº 26, “ANTE O EXPOSTO, por desídia da parte autora, declaro extinto o processo, sem resolução do 
mérito, com amparo no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual determino o arquivamento dos 
autos com as cautelas de estilo. Custas pela parte autora, ficando a exigibilidade suspensa, em face do benefício da gratuidade 
da justiça. Sem honorários. Intimem-se. CUMPRA-SE. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. Ass. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS, MM Juiz de Direito” E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da lei e afixado cópia no Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO na Escrivania da 1ª Vara dos 
Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Palmas - TO, 29/10/2020.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 501267995.2011.827.2729           –  AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CESAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido: DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS 
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Adv.: STEFANY CRISTINA DA SILVA 
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES E OUTROS 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
Requerido: MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ DOS SANTOS 
Adv.: STEFANY CRISTINA DA SILVA 
Requerido: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA E OUTRO 
Requerido: RUY ADRIANO RIBEIRO 
Adv.: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO 
Requerido: CLAUDECY VIEIRA RIBEIRO 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 501267995.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerida intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre o imóvel objeto da demanda. Ao 
mesmo tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no pólo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se 
o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal. ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente 
litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos 
imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, independente do 
trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da 
autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se.Palmas-TO, data 
certificada pelo sistema.RONICLAY ALVES DE MORAIS - Juiz de Direito” 
  
ATO ORDINATÓRIO 
Ficam as partes requeridas intimadas da Apelação interposta, devendo apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias. 
  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 5012259-90.2011.827.2729           –  AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: NÃO CONTITUÍDO 
Requerido: EDENIA PEREIRA DA SILVA 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
Requerido: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRQUE MAGALHAES ROCHA E OUTROS 
Requerido: RUY ADRIANO RIBEIRO 
Adv.: EDER BARBOSA DE SOUSA 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5012259-90.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
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exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre o imóvel objeto desta ação. Ao 
mesmo tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no pólo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se 
o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal. ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente 
litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos 
imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, independente do 
trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da 
autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data 
certificada pelo sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS - Juiz de Direito” 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
  
AUTOS: 5012669-51.2011.827.2729           – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES E OUTROS 
Requerido: CHRISTIAN ZINI AMORIM 
Adv.: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
Requerido: DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY 
Adv.: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: MAURO JOSÉ RIBAS – PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 
Requerido: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRQUE MAGALHAES ROCHA E OUTROS 
Requerido: RUY ADRIANO RIBEIRO 
Adv.: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO 
Requerido: RETIENE RODRIGUES DOS SANTOS 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5012669-51.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objetos da presente ação. 
Ao mesmo tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no pólo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, 
extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. 
ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens 
eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, 
fica determinada a liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das 
constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente arquivamento. Sem 
custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada pelo sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS - Juiz de 
Direito” 
  
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5012059-83.2011.827.2729           – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
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Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES E OUTROS 
Requerido: ANA PAULA BARBOSA DA SILVA 
Adv.: VINICIUS PIÑEIRO MIRANDA   
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
Requerido: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRQUE MAGALHAES ROCHA E OUTROS 
Requerido: RUY ADRIANO RIBEIRO 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5012059-83.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objeto desta ação. Ao 
mesmo tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no pólo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se 
o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou 
imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, 
independente do trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a 
correção da autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-
TO, data certificada pelo sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS - Juiz de Direito” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5012019-04.2011.827.2729           – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES E OUTROS 
Requerido: OSMAR GOMES DA SILVA 
Adv.: FERNANDO PATRICK SILVA DO NASCIMENTO   
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
Requerido: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRQUE MAGALHAES ROCHA E OUTROS 
Requerido: RUY ADRIANO RIBEIRO 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5012019-04.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objetos da presente ação. 
Ao mesmo tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no pólo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, 
extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. 
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ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens 
eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, 
fica determinada a liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das 
constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente arquivamento. Sem 
custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada pelo sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS  
  
AUTOS: 5001499-82.2011.827.2729           – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: AÇO FORT COMÉRCIO E IND. E REPR. DE FERRAGENS LTDA 
Adv.: ALEXANDRE ABREU AIRES JÚNIOR 
Requerido: JOÃO TELMO VALDUGA 
Adv.: WILSON LOPES FILHO E OUTROS 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA 
Adv.: LUANA TAINAH RODRIGUES DE MENDONÇA 
Requerido: EDUARDO BONAGURA (EDUARDO DO DERTINS) 
Adv.: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA 
Requerido: MARY MARQUES DE LIMA 
Adv.: RODRIGO DE CARVALHO MARQUES 
Requerido: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: ANTÔNIO LOPEZ BRAGA JÚNIOR 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES E OUTROS 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5001499-82.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante essas considerações, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da 
Lei de Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objeto da demanda, 
ao mesmo tempo em que: a) JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito em face de CARLOS HENRIQUE AMORIM, 
EDUARDO BONAGURA e ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA e MARY MARQUES DE 
LIMA, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC - prescrição; b) EXCLUO o MUNICÍPIO DE PALMAS do polo ativo, em 
face da sua ilegitimidade ativa, EXTINGUINDO-SE o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do 
artigo 485, inciso VI, do CPC; c) ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 
do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por 
decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Conforme 
decisão do evento 13, desapensem-se os autos da ação nº 5001432-20.2011.827.2729. Ao final, após o trânsito e julgado e a 
baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente 
arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada no sistema. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS - Juiz de Direito” 
  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5001459-03.2011.827.2729           – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO E CIA LTDA. 
Adv.: MAURICIO IVONEI DA ROSA 
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Requerido: EUDORO G. ZACHARIAS PEDROZA 
Adv.: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO                
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOÃO TELMO VALDUGA 
Adv.: WILSON LOPEZ FILHO E OUTROS 
Requerido: MÁRCIO GODOI SPÍNDOLA 
Adv.: LUANA TAINAH RODIGUES DE MENDONÇA 
Requerido: EDUARDO BONAGURA (EDUARDO DO DERTINS) 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Adv.: NÃO CONTITUÍDO 
Requerido: MARY MARQUES DE LIMA 
Adv.: RODRIGO DE CARVALHO AYRES 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5001459-03.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante essas considerações, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da 
Lei de Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objeto da demanda, 
ao mesmo tempo em que: a) JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito em face de CARLOS HENRIQUE AMORIM, 
EDUARDO BONAGURA, ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, ESPÓLIO DE EUDORO 
G. ZACHARIAS PEDROZA e MARY MARQUES DE LIMA, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC - prescrição; b) 
EXCLUO o MUNICÍPIO DE PALMAS do pólo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, EXTINGUINDO-SE o feito sem resolução 
de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC; c) ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS 
como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou 
imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, 
independente do trânsito em julgado. Conforme decisão do evento 15, desapensem-se os autos da ação nº 5001432-
20.2011.827.2729. Ao final, após o trânsito em julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da 
autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data 
certificada no sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS - Juiz de Direito” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COMPRAZO DE 15 DIAS  
  
AUTOS: 5001529-20.2011.827.2729           – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES   
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: CTO – CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Adv.: NÃO CONSTITUÍDO 
Requerido: EUDORO G. ZACHARIAS PEDROZA 
Adv.: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOÃO TELMO VALDUGA 
Adv.: WILSON LOPEZ FILHO E OUTROS 
Requerido: MÁRCIO GODOI SPÍNDOLA 
Adv.: LUANA TAINAH RODIGUES DE MENDONÇA 
Requerido: EDUARDO BONAGURA (EDUARDO DO DERTINS) 
Adv.: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA 
Requerido: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Adv.: NÃO CONTITUÍDO 
Requerido: MARY MARQUES DE LIMA 
Adv.: RODRIGO DE CARVALHO AYRES 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
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Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES - PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Interessado: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS – PROCURADO GERAL DO MUNICIPÍO 
INTIMAÇÃO: "Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, fica a parte requerente intimada 
que os presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5001529-20.2011.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no E-Proc/TJTO do art. 2º da Lei 11.419/2006." 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) “III - DISPOSITIVO Ante essas considerações, REJEITO O PEDIDO INICIAL , nos termos do artigo 17, § 8º, da 
Lei de Improbidade Administrativa, e, por conseqüência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objeto da demanda, 
ao mesmo tempo em que: a) JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito em face de CARLOS HENRIQUE AMORIM, 
EDUARDO BONAGURA, ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA e MARY MARQUES DE 
LIMA, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC - prescrição; b) EXCLUO o MUNICÍPIO DE PALMAS do pólo ativo, em 
face da sua ilegitimidade ativa, EXTINGUINDO-SE o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do 
artigo 485, inciso VI, do CPC; c) ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 
do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por 
decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Conforme 
decisão do evento 13, desapensem-se os autos da ação nº 5001432-20.2011.827.2729. Ao final, após o trânsito e julgado e a 
baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da autuação eletrônica do feito e o seu conseqüente 
arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada no sistema. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS - Juiz de Direito” 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00067133720148272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE?, brasileira, solteira, doméstica, portadora do R.G. nº 383.298 
SSP/TO, inscrita no CPF nº 889.812.661-15, natural de Tocantínia - TO, nascida aos 27.07.1978, filha de Maris dos Anjos 
Bezerra de Andrade e Manoel Sabino de Andrade, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a 
fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0006713-37.2014.8.27.2729, cujo resumo/teor 
segue transcrito: " Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Gecineide Dos Anjos Andrade, 
devidamente qualificada nos autos, como incursa no artigo 155, §4°, inciso II, primeira figura, c/c artigo 69, ambos do Código 
Penal e em face de Oscar Paulo da Silva, José Ferreira Neto e José Carlos Fernandes de Oliveira, devidamente qualificados 
nos autos, como incursos nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal. Narra a peça vestibular acusatória: “... que no 
mês de outubro de 2013, na residência situada na Quadra 104 Sul, Rua SE-11, n° 45, nesta Capital, valendo-se da condição de 
funcionária da residência, portanto, agindo com abuso de confiança, subtraiu, para si, diversas joias em ouro, de propriedade da 
vítima Maria Luísa Pinto da Fonseca Alves, bem como os denunciados Oscar Paulo da Silva, José Ferreira Neto e José Carlos 
Fernandes de Oliveira adquiriram referidas joias objetos de furto, sem perquirir acerca da origem das mesmas. 1° Fato: Apurou-
se que, por ser funcionária da residência acima mencionada, a denunciada Gecineide dos Anjos Andrade tinha livre acesso às 
dependências da mesma, e na data de 02 de outubro de 2013, foi até o quarto da vítima e subtraiu de lá uma pulseira e um anel 
de ouro. Ato contínuo, Gecineide vendeu referidas joias na Relojoaria e Ourivesaria Goiás, onde o denunciado Oscar Paulo da 
Silva as adquiriu pela quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), sem perquirir acerca da origem das mesmas. 2° Fato: 
Consta também que no dia 14 de outubro de 2013, a denunciada Gecineide dos Anjos Andrade novamente subtraiu da mesma 
residência, de dentro do quarto da vítima, um cordão com pingente de esfera, um pingente em formato de coração e uma 
pulseira, todos confeccionados em ouro. Depois disso, Gecineide vendeu referidas joias, em dias diferentes, na loja Shallon 
Joalheria, onde o denunciado José Carlos Fernandes de Oliveira as adquiriu pela quantia de R$ 607,00 (seiscentos e sete reais), 
sem perquirir acerca da origem das mesmas. 3° Fato: Infere-se ainda dos autos que no dia 15 de outubro de 2013, a denunciada 
Gecineide dos Anjos Andrade novamente subtraiu da mesma residência uma pulseira de ouro com esferas. Depois disso, 
Gecineide vendeu referida joia, na loja Neto Joias, onde o denunciado José Ferreira Neto a adquiriu pela quantia de R$ 300,00 
(trezentos reais), sem perquirir acerca da origem da mesma”. A denúncia foi recebida em 30/09/2014, conforme decisão judicial 
lançada no evento 06. Devidamente citada, a denunciada apresentou resposta à acusação (ev. 68). A punibilidade do 
denunciado José Carlos Fernandes de Oliveira, foi extinta em razão do integral cumprimento das condições estabelecidas pela 
suspensão condicional do processo (ev. 126 - SENT1). No que toca aos denunciados Oscar Paulo da Silva e José Ferreira 
Neto, o feito em apreço se encontra suspenso. Salienta-se que, o denunciado Oscar Paulo foi citado por edital, nos termos do 
art. 366 do CPP. Já o denunciado José Ferreira foi beneficiado pela suspensão condicional do processo que, atualmente, se 
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encontra em fase de cumprimento. Durante a instrução criminal foram inquiridas a testemunha de acusação e a vítima, bem 
como foi realizado o interrogatório da denunciada. Em sede de alegações finais, requer o Ministério Público a condenação da 
acusada nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requer: “Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que reconheça as 
circunstâncias que atenuem a pena da Acusada, sendo aplicada a penalidade mínima na condenação do artigo 155, caput. 
Requer ainda que Vossa Excelência, converta a condenação da Acusada em tratamento, a fim de que a mesma possa evitar 
novos incidentes.” É o relatório. Fundamento e Decido. Das Preliminares Presentes os pressupostos processuais e as 
condições da ação, e inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito. Do Mérito A materialidade vem comprovada pelo 
boletim de ocorrência nº 5721 E / 2013, pelo auto de exibição e apreensão (ev. 01, doc. 01), pelo laudo pericial de avaliação 
direta de objetos (ev. 01, doc. 02), pelo termo de restituição (ev. 01, doc. 02), todos juntados no inquérito policial relacionado, e 
pela prova testemunhal colhida em juízo. No que concerne à autoria, também restou demonstrada, reforçada pela confissão 
espontânea da ré. Em juízo a acusada confessou ter praticado os fatos narrados na denúncia, por 02 (duas) vezes. Vejamos: 
Gecineide dos Anjos Andrade – NASCIDA EM TOCANTINIA – DOMESTICA HÁ 8 anos; no bom file já trabalhei 1 ano e 8 
meses de carteira assinada; não tenho filhos; moro em casa alugada; já me envolvi com outro ilícito; foi pelo mesmo motivo 
desse aqui de furto, já fui julgada eu to assinando, houve condenação; não houve condenação; foi aqui em Palmas; não lembro 
qual foi a vara mas foi em 2014, continuo cumprindo; foi só essa vez que fui processada; sobre as acusações ouve sim fui eu 
mesmo eu pratiquei os fatos; eu não lembro como ocorreram os fatos; eu pratiquei sozinha na casa dela; tava expostas 
em cima de uma mesa e eu subtrai uma pulseira um anel uma corrente e um pingente em forma de coração; foi em duas 
vezes que fiz isso;  foi na parte da manha; na primeira vez foi na parte da manha e depois de uns três dias subtrai de 
novo;  eu estava sozinha na casa; eu não lembro o valor não; foi uma pulseira, um anel, uma pulseira, um anel, uma 
corrente e um pingente em forma de coração;   era de ouro todos; vendi os objetos e arrecadei pouca coisa; vendi uma 
corrente na Goiás e as outras na relojoaria netos; pratiquei os fatos porque eu tava precisando muito de dinheiro; era 
caso de doença; era meu irmão; na época eu morava com minha mãe e ele; não lembro o valor que eles me pagaram nas 
peças, nem lembro quanto passei para meu irmão; foi para comprar remédios;  meu irmão que estava doente se chama 
Joelson; ele tinha 31 anos ele tava doente, não lembro qual era a doença; tinha trabalhado uns 15 dias na casa dela; 
chegava de manha e logo ela saia para trabalhar; ela só voltava meio dia para almoçar; eu tinha acesso a toda a casa;  
eu não tinha as chaves da casa; na hora de eu ir embora ela já estava na casa; ela trabalhava na frente da casa; a casa ficava 
nos fundos; ao lado ela tinha uma loja  de roupa de crianças; eles tinham uma imobiliária na frente da casa; eu quero falar que 
as joias não foram devolvidas só a corrente que eu vendi na relojoaria Goiás; as demais foram todas devolvidas;  a da 
Goiás foi desmanchada; as demais foram devolvidas; não sei qual foi o prejuízo que ela sofreu, só sei que não chegou a 30 
mil como a vítima falou; eu vendi à tarde às peças na relojoaria Neto e no dia seguinte a vítima sentiu falta e foram no dia 
seguinte não deu tempo de ter sido desmanchada, sei disso porque o dono da relojoaria mostrou as joias que ainda estavam La; 
o dono da relojoaria Goiás disse que se lembrava da peça que me comprou, mas que já tinha desmanchado a peça;  eu subtrai 
as coisas em duas vezes;  a primeira vez foi com cinco dias de serviço e três dias depois subtrai outra peça; antes disso ainda 
não tinha vendido nada nessas relojoarias; eles não me pediram nota fiscal; só avaliaram e disseram quanto valia;  fui julgada na 
terceira vara criminal, acho que foi; me arrependi e muito do que fiz. A vítima, em juízo, narrou com detalhes o ocorrido no 
fatídico dia, tal como disse que não desenvolveu relação de confiança com a acusada, uma vez em que ela estava trabalhando 
em sua residência havia apenas 11 dias. Vejamos: Maria Luísa Pinto da Fonseca Alves – eu sempre guardei as joias no cofre; na 
empresa; eu tinha levado algumas peças pra casa, eu quase não uso; levei para casa algumas peças; não tinha observado 
porque quase não uso; só notei porque tinha um anel e tirei e quase não tirava ele da Mao; tirei e deixei, procurei por dois dias e 
não achei; pedi para a ré procurar; era um anel grande fácil de ser achado; a ré trabalhava para mim; na minha residência ela era 
domestica; pedi para ela procurar que falei às vezes na lerdeza vai deixando; ela disse já procurei e não achei; falei mas gente 
esse anel é muito fácil de achar; quando fui procurar a outra peça não achei. Fui dando falta de outras; já fazia dias falei para a 
minha secretaria pegar os documentos dela para eu assinar a carteira dela; falei para a minha secretaria para olhar os 
documentos dela e a ficha dela; ela levou um titulo de eleitor; meu marido olhou pediu para um coronel, ele disse que ela tinha 
três processos, um inclusive por tentativa de sequestro; nos assustamos demais; chamamos a polícia; quando chamou ela 
perguntaram para ela e ela negou; os policiais falaram que estavam com a ficha dela; ai ela devolveu coisas que eu nem 
lembrava nem tinha notado o sumiço; na época nós calculamos uns 30 mil reais de coisas que sumiram; eu nem sabia que era 
essa audiência porque eu fiz uma relação das joias; porque eles me devolveram uma parte uns 2 meses eles me devolveram 
depois da pericia a relojoaria Goiás que eles não desmancharam porque tinha coisas de brilhante; os policiais foram na minha 
casa a paisana chamara a viatura e a ré já saiu na viatura; levaram na delegacia; ali mesmo ela confessou os furtos;  
passamos o dia na delegacia e ela foi falando de três relojoarias que ela vendeu. Goiás, Guines e Shalom; as três estão no 
processo;  foram nas relojoarias eu não acompanhei; recuperaram varias peças; mas não foi tudo que recuperaram;  falei que 
não lembrava só no momento que ela relatou para o policial; ela pegou uma pulseira que ela pegou na minha bolsa que estava 
estragada; isso ela relatou; na delegacia eu já sabia tudo que ela já tinha pego; inclusive ela foi dizendo aonde deixou as joias; 
um coração foi pego de volta; faz tanto tempo e não lembro as pelas que ficaram para trás mas estão no processo; 
aproximadamente  meu prejuízo global foi de trina mil reais; recuperei  algumas peças; o que não ficou devolvido ficou relatado 
no processo, não saberia dizer o valor; na delegacia não tive conversa com o pessoal das relojoarias;  a moça estava 
trabalhando para mim fazia 11 dias; peguei ela por informação do Sine; fora as joias que não estão citados no processo entrou 
um cheque na minha conta e esse cheque voltou e a pessoa me ligou era de 600 reais; eu liguei para a pessoa e ela disse que a 
re pagou uma roupa para uma pessoa de Goiânia; ela falsificou minha assinatura de forma ate grosseira; falei para meu gerente 
que o cheque era roubado e a ré confirmou que pegou esse cheque para fazer um pagamento mas este fato não esta relatado 
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no processo;  nesses 11 dias eu ainda não tinha confiança na ré não; estava iniciando um relacionamento. Não tinha 
confiança nela não; até que saia de casa e deixava as coisas com ela; o Sine mandou ela e eu liguei na referencia e a senhora 
me deu a informação dizendo que ela só saiu da casa anterior devido a necessidade dela ter que dormir na casa da pessoa; 
nesses 11 dias eu deixei ela sozinha todos os dias porque trabalho fora;  ela confessou que praticou os fatos; ela não disse o 
motivo porque fez isso; ela falou que foi combinado com uma amiga dela, a informação anterior; ela deu uma informação falsa 
indicou uma pessoa que era amiga dela; eu liguei para essa amiga dela pensando que era de fato ex-empregadora dela, mas 
não era;  eu não sei o dia que ela subtraiu as coisas; no dia que chamamos a policia que desconfiei por causa do anel eu não 
tive mais contato com ela, eu não sei se pegou num dia só ou se foi em dias distintos, só sei que no dia que descobri chamei a 
policia;  as peças que não foram recuperadas não sei qual valor seriam só sei que estão no processo;  ela estava na fase de 
contrato de experiência nem tinha assinado a carteira;    as sustações se deram pela manhã. Por sua vez, a testemunha 1º 
SGT/PM Joserlândio Neudson Pereira, em juízo, narrou que a vítima confessou ter praticado o crime. Vejamos: 1º SGT/PM 
Joserlândio Neudson Pereira - recordo dos fatos de pouca coisa; fomos abordados pela vítima e nos disse que as joias dela 
foram furtadas e ela sabia quem foi à autora e aonde se encontrava a suspeita; após breve conversa com a autora ela falou 
aonde estavam as joias e pra quem vendeu; ela confessou;  é essa pessoa aqui presente; ela nos levou na joalheria Goiás e 
joalheria do Neto; uma fica no Turim e a do Neto fica ali por trás da JK; fomos La junto com ela; o pessoal reconheceu ela na 
hora que chegamos e de fato eles confessaram que ela vendeu as coisas para eles; levamos todos para a delegacia;  os 
proprietários das joalherias que compraram joias dela; eu não conhecia a ré ate então nem sei da sua vida pregressa;  com a re 
não recordo se foi encontrado algum objeto com ela em poder dela; nas joalherias só falaram que reconheceram que compraram 
os objetos dela; a ré não apresentou documento das joias; a vitima não nos apresentou nota fiscal para nos e não sei se foi 
apresentado na delegacia;  a autora foi abordada na casa; ela repassou as joias em dois locais; na hora da prisão conversei com 
a ré; presenciei ela confessando; não disse o motivo porque fez os fatos; não recordo se ela declinou o motivo do crime; ela de 
pronto indicou aonde vendeu as joias; os comerciantes não nos disseram os motivos alegados pela ré para estar vendendo as 
joias; não recordo se ela já era acostumada a vender joias para os comerciantes envolvidos;  só perguntamos se ela subtraiu as 
joias da patroa, não indagamos se ela fez isso em mais de uma vez. Dessa maneira, as provas não deixam qualquer dúvida de 
que foi a acusada a autora do crime de furto descrito na denúncia. No presente caso, a confissão da ré se encontra em sintonia 
com as demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e deve ser levada em consideração. A 
acusada relatou, em juízo, que estava precisando de dinheiro para custear os medicamentos do seu irmão, que estava doente, 
razão pela qual subtraiu, por duas vezes, as joias da vítima. Pois bem, restou clarividente que de fato a acusada praticou o delito 
de furto, por duas vezes, motivo pelo qual, sua condenação é medida que se impõe. Do não reconhecimento da 
qualificadora do abuso de confiança e da desclassificação para furto simples. Quanto à qualificadora tipificada no art.155, § 
4º, inciso II do CP (com abuso de confiança), verifica-se que não restou suficientemente comprovada, haja vista a inexistência do 
vínculo subjetivo de credibilidade entre a acusada e a vítima. A vítima relatou, em juízo, que a acusada estava trabalhando em 
sua casa há 11 dias e que nesse lapso temporal ainda não havia desenvolvido com ela nenhuma relação de confiança. A 
respeito dos critérios para incidência da supracitada qualificadora, Cleber Masson (2013) define dois critérios e conclui: “[...] (a) a 
vítima tem que depositar, por qualquer motivo (amizade, parentesco, relações profissionais etc.), uma especial confiança no 
agente; e (b) o agente deve se aproveitar de alguma facilidade decorrente da confiança nele depositada para cometer o crime. A 
mera relação empregatícia, por si só, não é assaz para caracterizar o abuso de confiança. A análise deve ser feita no caso 
concreto, no sentido de restar provado que o empregador dispensava menor vigilância sobre seus pertences, como consectário 
da confiança depositada no empregado [...].” Ora, percebe-se, pelos relatos da vítima, que a ré fora contratada para exercer a 
função de doméstica, no entanto, estava há apenas 11 dias na residência e que durante esse período não gozava da confiança 
da vítima. Salienta-se que, a relação de emprego entre empregador e empregado, por si só, não faz nascer à confiança entre 
eles, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo. Nesta esteira de raciocínio Guilherme de Sousa Nucci (2017) 
enfatiza: “[...] a empregada doméstica recém-contratada, sem gozar da confiança plena dos patrões, cometendo furto incide 
na figura simples. Note-se que a simples relação de emprego entre funcionário e empregador não faz nascer à confiança entre 
as partes, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo [...].” Entendimento este compartilhado pela jurisprudência dos 
Tribunais de Justiça. Vejamos: TJ-GO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA NÃO 
CONSTATADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SUCESSO. O artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, exige um 
tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego. Em 
regra, a empregada doméstica, recém-contratada ou não, que não goza do sentimento interior de segurança plena de 
seus patrões, cometendo furto, incide na figura simples. A relação de emprego entre funcionário e empregador, por si 
só, não faz nascer a confiança entre as partes, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo. 2- APLICAÇÃO 
DA PENA. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA E MANUTENÇÃO DE APENAS UMA SANÇÃO 
RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Na condenação igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos - artigo 44, § 2º, do Código Penal. APELO 
CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - APR: 374828620188090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 
08/10/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2861 de 01/11/2019). TJ-DF: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO 
QUALIFICADO. QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO. VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA 
AUSENTE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. 1. Para a incidência da qualificadora pelo abuso de confiança no 
delito de furto é imprescindível: (i) a existência de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, 
preexistente ao delito; e (ii) que o objeto subtraído esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança 
nele depositada. 2. No caso em tela, tendo sido verificado que inexiste qualquer tipo de vínculo subjetivo de credibilidade entre 
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o apelante e a vítima e que o objeto subtraído não se encontrava na esfera de disponibilidade em razão de relação confiança 
prévia à prática do crime, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, 
desclassificando-se a conduta praticada para o furto na modalidade simples. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 
20140510114666 DF 0011316-38.2014.8.07.0005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 
29/06/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2017 . Pág.: 129/140). Assim exposto,  no 
presente caso, diante da  inexistência de vínculo subjetivo de credibilidade entre a acusada e a vítima, bem como em função de 
os objetos subtraídos não se encontrarem na esfera de disponibilidade da ré em razão de relação de confiança pretérita à prática 
do crime, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual 
desclassifico a conduta praticada pela ré para o furto na modalidade simples. Da não incidência da agravante prevista no 
artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Quanto à agravante tipificada no art. 61, II, “f”, do CP, verifica-se que, também, não restou 
suficientemente comprovada, haja vista a ausência de elementos que demonstrem a existência de relação doméstica entre a 
acusada e a vítima. Da continuidade delitiva. Da análise das provas colhidas em juízo, observo que os dois delitos praticados 
pela acusada ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de tal sorte que os crimes posteriores 
devem ser havidos como continuação do primeiro, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal. Dispositivo Ante o exposto 
e considerando que no caso em tela não milita em favor do acusado qualquer causa legal ou supralegal de exclusão da 
tipicidade, ilicitude, da culpabilidade ou punibilidade, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia 
para condenar Gecineide Dos Anjos Andrade, qualificada nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, na forma do artigo 71, 
ambos do Código Penal. Da aplicação da pena Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, defendido por 
Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as 
circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de 
aumento. A culpabilidade do agente se exteriorizou pela simples consciência de infringência da norma penal, nada tendo a 
valorar. Consoante certidão de antecedentes colacionada aos autos (evento 12), verifico que a ré registra condenação penal 
transitada em julgado, havendo que se valorar negativamente seus antecedentes. Elevo a pena em 06 (seis) meses. Não 
vislumbro elementos suficientes nos autos para averiguar a sua conduta social e sua personalidade, ressaltando que, nos 
termos da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para elevar a pena-base. Os 
motivos são inerentes ao tipo penal infringido, uma vez que buscou obter lucro fácil com a subtração de coisa alheia móvel. As 
circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, e não merecem, a meu ver, valoração negativa. Quanto às 
consequências do crime, não ultrapassam o previsto no tipo, não merecendo valoração negativa. O comportamento da vítima 
em nada contribuiu para a prática do crime. Contudo, adotando entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça do Tocantins, 
deixo de elevar a pena. Fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e multa de 12 (doze) dias-multa. 
Reconheço a atenuante da confissão. Reduzo a pena em 06 (seis) meses. Não há agravante. Fixo a pena-intermediária em 01 
(um) ano de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa. Não há causa especial de diminuição, nem de aumento. Portanto, fixo a 
pena definitiva em 1 ano de reclusão e em 10 dias multa, no mínimo legal. Da continuidade delitiva. Conforme já reconhecido 
em linhas volvidas, a ré praticou em duas oportunidades a subtração das jóias da vítima, repassando-as em relojoarias da 
capital, de modo que, por serem as penas idênticas para as duas condutas, pelo modus operandi, deve prevalecer apenas uma 
delas, mas acrescida de 1/6, ficando, então condenada a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois)   meses de reclusão e, 
respeitando a exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, à 
razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos artigos 68, 49 e 60 todos do CP e artigo 
71 do mesmo Diploma. Disposições Finais A pena deverá ser cumprida no regime semiaberto, pois reincidente em crime 
doloso. Admito o apelo em liberdade. Não verifico a presença dos requisitos legais para a prisão preventiva, e a ré foi condenada 
em regime prisional menos gravoso que o fechado. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício da 
substituição da pena, previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que se trata de ré reincidente em crime doloso. Deixo de 
fixar o montante mínimo da indenização civil, conforme determina o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, com 
redação dada pela Lei nº 11.719/2008, não apurado de forma adequada os valores atribuídos às jóias, não se sabendo se a 
avaliação recaiu apenas sobre os bens recuperados ou se referiu a todas as jóias subtraídas. Com o trânsito em julgado, lance-
se o nome da ré no rol dos culpados, expeça-se guia de execução e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Palmas/TO, 22 de abril de 2020". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 
05/11/2020. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00222933420198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ADEMIR NARCISO DA FONSECA JUNIOR 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) ADEMIR NARCISO DA FONSECA JUNIOR?, brasileiro, solteiro, técnico de som, nascido aos 31.12.1995, 
natural de Palmas - TO, portador do R.G. nº 1.306.734 SSP/TO, inscrito no CPF nº 063.940.561-46, filho de Ademir Narciso da 
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Fonseca e Maria de Jesus Andrade, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0022293-34.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
transcrito: " 1. RELATÓRIO O Ministério Público denunciou Ademir Narciso da Fonseca Júnior, brasileiro, solteiro, técnico de 
som, nascido em 31 de dezembro de 1995, natural de Palmas-TO, filho de Ademir Narciso da Fonseca e Maria de Jesus 
Andrade, portador do RG nº 1.306.734 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 063.940.561-46 1, narrando o que segue: Consta dos 
Autos de Inquérito Policial que na data de 18 de maio de 2018, no período vespertino, no Loteamento Santa Fé, Distrito de 
Taquaruçu, nesta Capital, o denunciado, em companhia de outro indivíduo, não identificado nos autos, agindo voluntariamente e 
com total consciência da ilicitude de seu ato, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, 
subtraiu para si: 01 veículo automotor, marca Citroen, modelo C3 Picasso, cor prata, placa MWR-4834, e a importância de R$ 
62.000,00 em espécie (conforme Auto de Exibição e Apreensão, declarações da vítima e Laudo Pericial anexados aos Autos de 
IP); em prejuízo das vítimas Tompson Thomazi e Clair Thomazi. Exsurge dos autos investigatórios que na data acima descrita, 
as vítimas se locomoviam no automóvel Citroen C3 acima descrito, levando consigo a importância de R$ 62.000,00 em espécie, 
com destino a uma obra onde efetuariam o pagamento de prestadores de serviços de uma obra (pousada), momento em que 
forram surpreendidas com a presença do denunciado e seu comparsa em uma estrada vicinal, os quais as renderam e 
anunciaram o assalto. Ato contínuo, visando concretizar seus intentos criminosos, após renderem as vítimas e ameaçá-las de 
morte com as armas de fogo apontadas em direção àquelas, os autores da empreitada criminosa exigiram que as vítimas 
entregassem o dinheiro que levavam consigo, bem como descessem do carro e entregassem as chaves do automóvel. Extrai-se 
do feito que, temendo por suas integridades físicas, as vítimas obedeceram às ordens de seus algozes e entregaram aos 
mesmos a importância de R$ 62.000,00 em espécie e o carro acima identificado. Já na posse das reses substractas, o inculpado 
e seu comparsa empreenderam fuga, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e comunicada dos fatos. Pouco 
tempo depois, durante diligências para localizar, identificar e abordar os autores do crime, os milicianos avistaram o denunciado 
e seu comparsa trafegando com veículo roubado da vítima por uma estrada vicinal desta Capital. Apurou-se que durante 
perseguição ao automóvel em que os autores do crime se locomoviam, o mesmo veio a capotar, porém somente o ora 
denunciado foi capturado e preso, vez que seu comparsa conseguiu se evadir, embrenhando-se no mato. Por tais motivos o 
denunciado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. O dinheiro roubado não foi 
recuperado. Na DEPOL o denunciado quedou-se inerte. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se demonstradas 
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e demais provas coligidas aos Autos de IP Ante o exposto, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia ADEMIR NARCISO DA FONSECA 
JÚNIOR, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ª-A, 
inciso I, do Código Penal brasileiro. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para as vítimas, nos termos 
do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O acusado foi preso em flagrante em 19/05/2018 e teve a liberdade 
provisória concedida na audiência de custódia (evento 20 do IP nº 0017069-52.2018.8.27.2729) com a imposição de prisão 
domiciliar, sem monitoração eletrônica. A medida cautelar imposta foi revogada em 18/06/2018 (evento 46 do IP). A denúncia foi 
oferecida em 28/05/2019 e recebida no mesmo dia (evento 5). O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de defensor 
público (evento 22).Na decisão do evento 25 o recebimento da denúncia foi ratificado. Nas audiências de instrução criminal, 
foram ouvidas as seguintes pessoas: Marcelo Belmiro Arent, Marcelo da Costa Barros e o acusado (eventos 55 e 60). O 
Ministério Público apresentou suas alegações finais por memoriais (evento 62), em que pediu a condenação do acusado nas 
penas do art. 157, § 2º, incisos II; e § 2º A, inciso I, do Código Penal, e a fixação do valor mínimo de reparação dos danos à 
vítima. A defesa, também por memoriais, pediu o que segue: a) a ABSOLVIÇÃO do acusado ADEMIR NARCISO DA FONSECA 
JÚNIOR, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, posto que o acusado não fora devidamente 
reconhecido pela vítima, bem como não foram encontrados com o mesmo quaisquer dos valores roubados; b) alternativamente, 
a aplicação da pena no mínimo abstratamente cominado, posto que são favoráveis as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, 
bem como inexistentes agravantes ou atenuantes. Quanto às causas de aumento, estando ambas presentes na parte especial, 
pugnamos pela aplicação de somente uma delas, conforme parágrafo único do art. 68 do Código Penal; c) a não fixação de 
indenização reparatória, bem como a suspensão da exigibilidade das custas processuais, com fulcro no §3º do artigo 98 do novo 
Código de Processo Civil, em aplicação subsidiária ao processo penal (CPP art. 3º). (evento 68) 2. FUNDAMENTAÇÃO Eis as 
narrativas apresentadas pelas testemunhas na instrução. A testemunha Marcelo Belmiro Arendt, policial militar que participou 
da ocorrência, disse em juízo que ele e seu colega de guarnição foram informados do fato e se dirigiram na viatura para 
Taquaruçu pela "pedreira", uma das duas rotas de fuga daquela localidade em direção a Palmas. Estavam transitando pela 
via quando viram um carro prata em alta velocidade seguindo em sentido contrário. No momento em que os carros cruzaram-se, 
o depoente ouviu disparo de arma de fogo. Retornaram pela estrada e saíram em perseguição ao carro prata. O veículo foi 
encontrado pouco depois, pois tinha capotado. No local só estava o acusado, que havia quebrado a perna. O outro ocupante do 
carro, possivelmente o motorista, havia se evadido do local. O acusado foi encontrado fora do veículo e disse que o outro teria 
levado embora o dinheiro subtraído. Houve diligências, mas a outra pessoa não foi encontrada. A arma foi encontrada no carro, 
mas não tem certeza se estava na posse do acusado. Soube que os autores chegaram armados ao local do fato, mas não 
lembra dos detalhes do ocorrido. A testemunha Marcelo da Costa Barros, também policial militar, disse que estava em 
patrulhamento na região de Taquaralto, quando ele e seu colega de guarnição ficaram sabendo que dois homens tinham 
praticado um roubo em Taquaruçu, ocasião em que subtraíram R$ 62 mil e um veículo Citroen de cor prata. Como só havia três 
rotas de fuga possíveis, sendo uma para o interior do Estado, outra pela pedreira e outra pelo asfalto, resolveram ir pela estrada 
da pedreira. Quando passaram pelo clube da SECAD, encontraram o Citroen trafegando em sentido contrário, ocasião em que 
ouviu um estampido de arma de fogo. O depoente então sacou sua pistola e efetuou 2 disparos na direção dos pneus daquele 
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carro. Logo em seguida, o veículo capotou. Encontraram no chão um revólver calibre .32, com 4 munições intactas e 1 
deflagrada. No veículo havia duas pessoas, mas apenas o acusado foi detido. Teve contato com a vítima no fim da diligência, 
mas não sabe se ela reconheceu o acusado. Não sabe dos detalhes da abordagem dos assaltantes, apenas o que foi passado 
via SIOP. Não sabe qual foi a participação do acusado. Soube que na ação foi levada a quantia de R$ 62.000. O acusado negou 
a autoria do fato para, afirmando que somente pegou uma corona com um amigo e que nada sabia sobre o fato. Naquele dia, foi 
a Taquaruçu com a intenção de adquirir droga para consumo próprio, mas não conseguiu. Estava acompanhado de seu 
conhecido Leandro e, enquanto aguardavam para tentar comprar drogas, avistaram uma viatura policial. Leandro então foi 
embora do local na motocicleta em que estavam, por isso o depoente acabou ficando pra trás. Estava andando pela rua, quando 
um carro passou por ele. No carro havia dois homens, sendo que o depoente conhecia o passageiro, chamado Marcelo, que o 
chamou para seguir com eles. O depoente aceitou a carona, pois Marcelo disse que tinha maconha. Passaram a transitar e em 
dado momento aqueles homens entraram em discussão, porque não concordavam com a direção em que estavam indo. Certa 
hora, o motorista efetuou um disparo que atingiu a porta do carro. Pouco mais tarde, o veículo capotou e o depoente foi detido 
por policiais. Só depois ficou sabendo do fato. Do local da abordagem, o depoente foi direto ao hospital, onde ficou 30 dias 
internado e depois seguiu para sua casa... A materialidade do fato ficou devidamente comprovada pelo relato da vítima, que foi 
ratificado pelas declarações das testemunhas, estas produzidas nas duas fases do procedimento, além do auto de exibição e 
apreensão do veículo subtraído e da arma de fogo encontrada pelos policias no local da abordagem do acusado (idem, p. 11). A 
conduta praticada ajusta-se ao tipo do art. 157 do Código Penal, pois a forma de agir dos autores do fato certamente inibiu a 
possibilidade de reação das vítimas, caracterizando a grave ameaça. Conforme se viu, o acusado foi encontrado momentos após 
o fato, dentro do veículo subtraído, fato confirmado por ele em seu interrogatório. A versão apresentada pelo acusado em juízo 
não pode prosperar, ainda mais que está desacompanhada de qualquer indício de verossilhança. A uma, porque ele afirmou que 
estava acompanhado de um tal Leandro, mas não indicou o paradeiro ou qualquer outro meio de identificação desta pessoa que 
tornasse possível confirmar a alegação. A duas, porque o acusado disse que conhecia o passageiro do carro, mas também não 
forneceu elementos que pudessem levar à confirmação de sua história. A três, porque é inacreditável que duas pessoas em fuga, 
logo após terem praticado um roubo, tivessem parado para dar carona a um conhecido avistado na rua. Por tudo isso, entendo 
que a argumentação do acusado não dispõe de credibilidade. Nestes casos em que o acusado é encontrado momentos após o 
fato com objeto do roubo, cabe-lhe o ônus probatório de sua versão, caso contrário prevalece a tese acusatória... Causas de 
aumento de pena da parte especial do Código Penal A vítima acima referida afirmou que durante a ação o acusado e seu 
compara ostentaram arma de fogo, com as quais a ameaçaram. A arma apreendida foi periciada (evento 43 do IP), onde se 
atestou sua eficiência para realização de disparos. Dessa forma, incide a causa de aumento pretendida pelo órgão acusador. 
Também restou confirmado que o acusado estava na companhia de outra pessoa, o que foi comprovado pelas provas colhidas 
na instrução. Concurso entre causas de aumento da parte especial  No concurso de causas de aumento ou de diminuição 
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que 
mais aumente ou diminua. Nesse caso, aplica-se a causa prevista no §2º-A, I, do Código Penal, pois seu aumento está em 
patamar superior. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado Ademir Narciso da 
Fonseca Júnior nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Passo à dosagem da pena. 1ª fase – 
Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade elevada para o tipo, pois a forma com que o 
crime foi executado indica que houve premeditação2, possibilitando a aplicação de pena mais severa; não registra maus 
antecedentes 3; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; 
não há motivo plausível para o cometimento das infrações, porém isso não afetará a dosagem da pena; as circunstâncias da 
infração constituem causas de aumento e serão consideradas na 3ª fase da dosimetria; as consequências das infrações não 
prejudicam o acusado, pois são peculiares do crime; o comportamento das vítimas não contribuiu para a ocorrência do fato, mas 
isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: considerando haver circunstância prejudicial, fixo a pena -base acima do 
mínimo, ou seja, em 4 anos e 6 meses de reclusão. 2ª fase – Atenuantes e agravantes: não há. 3ª fase – Causas de diminuição 
de pena: não há. Causas de aumento de pena: tendo em vista a regra prevista no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, 
aplico a causa de aumento prevista no inciso I do §2ª-A do aludido art. 157. A pena será elevada em 2/3, passando para 7anos e 
6 meses de reclusão. Pena definitiva: fica assim estabelecida a pena definitiva de Ademir Narciso da Fonseca Júnior em 7 
anos e 6 meses de reclusão. Fixo proporcionalmente a multa em 50 dias multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. 
Regime inicial e local de cumprimento da pena: a pena será cumprida em regime semiaberto, tendo em vista a quantidade de 
pena aplicada. O local será definido pelo juízo da execução.Sursis e substituição da pena: deixo de conceder a suspensão 
condicional ou substituição da pena privativa de liberdade, haja vista não serem cabíveis tais benefícios, por conta da quantidade 
da reprimenda e por se tratar de crime cometido com grave ameaça contra pessoa. Recurso: concedo ao acusado o direito de 
recorrer em liberdade, pois respondeu a todo processo solto, inexistindo fundamento para a prisão cautelar. Direitos políticos: os 
direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (art. 15, inciso III, da Constituição 
Federal). Custas processuais: isento o acusado do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da 
Lei estadual nº 1.2862001. Reparação mínima do dano: tenho ciência de que há entendimento jurisprudencial, inclusive da corte 
local, no sentido de que a fixação do valor da reparação do dano depende da demonstração cabal do prejuízo, dessa forma, 
como as vítimas não foram ouvidas em juízo para ratificar o prejuízo sofrido, deixo de fixar o valor reparatório. Nada impede que 
o prejuízo seja reparado na esfera cível. Coisas apreendidas: a arma de fogo apreendida (evento 42 do IP) deve ser 
encaminhada ao Exército, como prevê o art. 25 da Lei nº 10.826. Outros efeitos da condenação, fiança etc.: nada há que se 
decidir.  Disposições finais: o processo deverá ser encaminhado à SECRIM para as demais intimações e outras providências 
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previstas no Manual de Procedimentos Criminais do Tocantins.". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, 
aos 05/11/2020. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO  
AUTOS 0019810-70.2015.8.27.2729 
chave n. 398653772215 
AÇÃO: EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDÃO OAB PA 011471 
REQUERIDO: CIRILO MOTA DA SILVA 
SENTENÇA: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovido pelo Banco da Amazônia em desfavor de Cirilo Mota da 
Silva.A execução supra funda-se em Nota de Crédito Rural nº FIR-M-127-95.208/5, no valor de R$ 28.161,79 (vinte e oito mil 
cento e sessenta e um reais e setenta e nove centavos, com emissão em 05/09/1995, com prazo final para pagamento em 
10/06/2009.A parte executada, devidamente citada apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição da 
pretensão.A exequente, por sua vez, manifestou-se quanto a esta alegação na petição de evento 84.Eis o relatório, em breve 
resumo.Passo a decidir.I – DA PRESCRIÇÃO:Não me parece haver qualquer dúvida de que todas as dívidas realmente 
existem.A parte executada simplesmente deixou de pagar suas obrigações.Essa mesma convicção quanto à existência das 
dívidas também tenho quanto ao fato de que foram elas colhidas pela prescrição.Veja que a Nota de Crédito Rural foi emitida em 
1995. A última prestação venceu em 10.06.2009.A autora apresentou a ação em 30.06.2015.Dispõe o Código Civil que:“Art. 206. 
Prescreve:§ 5o Em cinco anos:I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”E 
assim reconhece o acervo jurisprudencial dos nossos tribunais:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL 
DE 2002. IMPROVIMENTO. 1.- Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista na regra do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 
2002, às ações de cobrança em que se requer pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza 
pessoal. 2.- Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da 
vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. 3.- 
Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 420703 RJ 2013/0362565-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 
Julgamento: 21/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)DIREITO CIVIL. COBRANÇA. 
CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - De acordo com o inciso I do §5º do art. 206 do Código Civil, a 
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. II - Deu-se 
provimento ao recurso. (TJ-DF 20080110030526 DF 0059420-83.2008.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 
Julgamento: 16/02/2011, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2011 . Pág.: 185) AÇÃO MONITÓRIA -
 MÚTUO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR - Crédito representado em documento particular -
 Dívida consolidada - Transcurso do prazo prescricional quinquenal - Aplicação do art. 206, § 5º, inciso I, que prevê o prazo 
prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular – Sentença de extinção 
mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10057170320168260038 SP 1005717-03.2016.8.26.0038, Relator: Sérgio 
Shimura, Data de Julgamento: 04/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018) AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Na hipótese de contrato de mútuo, com pagamento programado em 
parcelas sucessivas, a contagem do prazo prescricional quinquenal se inicia somente após o vencimento da última parcela. 2. 
Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07021179220168070000 0702117-92.2016.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de 
Julgamento: 09/02/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: Sem Página 
Cadastrada.)MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO DE CADA 
PARCELA. 1- No contrato de mútuo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição corre a contar do 
vencimento de cada parcela. 2- Incidência, in casu, do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável 
às dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3- Assim, o prazo - quinquenal - não começa a correr da data 
de vencimento da última prestação do empréstimo contratado, mas sim do vencimento de cada parcela, individualmente 
considerado. 3- DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00262682820198190000, Relator: Des(a). MILTON 
FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE MUTUO - PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO SENTENÇA MANTIDA. 
Sendo aplicável ao caso o prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do CC/2002 para a cobrança de dívidas líquidas 
constantes em instrumento público ou particular, de rigor reconhecer a ocorrência de prescrição. (TJ-SP - APL: 
00242464320118260562 SP 0024246-43.2011.8.26.0562, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 08/04/2013, 35ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2013)A alegação da parte exequente de que houve a suspensão da 
prescrição pela Lei nº 13.340/2016, não pode se coadunar com a verdade. Saliento que para haver qualquer suspensão da 
prescrição esta deveria ocorrer antes da efetiva ocorrência.A referida lei em seu artigo 10 dispõe que:Art. 10. Para os fins de que 
tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei: (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)I - até 30 de 
dezembro de 2018, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de 
prescrição das dívidas em relação aos débitos de que trata o art. 4º ; (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)II - até 30 de 
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dezembro de 2019, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de 
prescrição das dívidas, em relação aos débitos de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º ;(Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)III - 
o prazo de prescrição das dívidas.Ou seja, somente estaria suspensa a prescrição caso ainda não ocorrida até 2016; data da 
publicação da lei.Contado o prazo de 05 (cinco) anos a partir do vencimento da obrigação, a prescrição desta nota de crédito 
teria ocorrido em 2014. Antes da lei e do ingresso desta ação. Dessa forma é de ser reconhecido o direito do executado em lhe 
ser declarada a prescrição.Contudo deve ser esclarecido que a prescrição não elimina e nunca eliminou o direito, mas tão 
somente a pretensão.Desse modo a dívida existia (e existe), apenas a parte não pode exercer sua pretensão, colhida que foi 
pela prescrição.Isso implica também no fato de que as requeridas não promovam qualquer ação judicial de cobrança (se não 
estiver em andamento em outro juízo), bem como exerçam atos próprios da pretensão quanto ao crédito (protestos, inscrições 
em cadastros restritivos etc), incluindo a cessão de créditos para outras instituições.No entanto, é inegável que o crédito em si 
existia e existe, embora não possa ser exigido judicialmente nem mesmo cobrado por meios coativos indiretos (protesto em 
cartório extrajudicial e inscrição em cadastros restritivos de crédito).A cobrança de dívida prescrita de forma administrativa e 
extrajudicialmente não enseja a declaração de inexistência do débito, porque a prescrição não atinge o crédito em si, 
mas unicamente a pretensão do credor.Desse modo a cobrança operada, mesmo de dívida prescrita, não enseja o 
reconhecimento de inexistência do crédito e nem mesmo danos morais, porquanto não houve ato ilícito praticado pelas 
requeridas.Nesse sentido é inteiramente pacífica a jurisprudência:DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. 
INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE 
A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao 
gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da 
prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou 
reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se 
considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das 
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em 
reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do 
óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser 
definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o 
reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito 
subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1694322 SP 
2016/0301649-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 13/11/2017)INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Utilização de cartão de crédito. Origem do débito comprovada. 
Prova de quitação das faturas. Ausência. Ônus da Apelante. Inteligência do art. 373, I, do NCPC. Cobrança extrajudicial 
de dívida prescrita. Legalidade. Prescrição que não extingue a dívida, mas somente a pretensão de cobrança. Apelante que 
enviou correspondência à Apelada oferecendo condições de negociação do débito. Pedido de inexigibilidade do débito 
improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apel. 1000357-87.2015.8.26.0405, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12ª 
Câmara de Direito Privado, DJe 17/12/2018).“TUTELA ANTECIPADA Pretensão de obstar novas cobranças extrajudiciais da 
ré. Alegação de prescrição do débito. Inadmissibilidade Hipótese em que a autora reconhece a inadimplência das 
dívidas. Eventual prescrição que não extingue o direito em si, apenas o direito de ação Art. 189 do Código Civil - Precedentes 
Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento nº 2233511-44.2018.8.26.0000, Rel. J. B. Franco de Godoi, 23ª Câmara 
de Direito Privado, DJe 22/01/2019)Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por 
danos morais – Improcedência – Pretensão inicial fundamentada na cobrança indevida de dívida prescrita – Descabimento – 
Cobrança feita no âmbito administrativo diretamente ao devedor, sem qualquer publicidade do ato – Prescrição que impede 
apenas o direito de ação não extinguindo a existência da dívida – Descabimento da pretensão de indenização por dano 
moral que, na hipótese não se presume e não foi comprovado – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 
10067903520188260007 SP 1006790-35.2018.8.26.0007, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 27/05/2019, 14ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2019) No corpo do voto ficou registrado o seguinte:“Com efeito, é de se 
reconhecer, que a prescrição não afasta o direito de cobrança, já que a dívida prescrita não se extingue, extinguindo-se tão 
somente o direito de propor ação judicial para sua cobrança, já que, nos termos do art. 189 do Código Civil. No caso dos autos 
a cobrança levada a efeito pelo réu foi realizada apenas no âmbito administrativo (fls. 121/133), inclusive com proposta vantajosa 
de renegociação do débito, não tendo havido cobrança judicial, nem, tampouco, cobrança abusiva ou vexatória, até porque o 
débito é incontroverso e sequer houve a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, fatos esses que 
poderiam vir a, eventualmente, caracterizar a falha na prestação de serviços, gerando o dever indenizatór io.”PELO EXPOSTO:- 
Acolho a exceção de Pré-executividade, para RECONHECER E DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO RURAL 
Nº FIR-M-127-95.208/5 e, doravante, se abstenham a Exequente de realizar cobranças, mesmo que extrajudiciais, a fim de evitar 
que mesmo após sentença, os atos exteriores de cobrança se eternizem, configurando, a partir de então, abuso de direito caso 
as requeridas permaneçam praticando atos exteriores de coação indireta.- Condeno a exequente ao pagamento de custas e 
taxas, além de honorários de Advogado ao patrono do executado que fixo, de acordo com o art. 85, § 8º do CPC, por apreciação 
equitativa, ante a ausência de um seguro parâmetro indicador de proveito econômico, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
considerando que não houve complexidade e nem necessidade de instrução e memoriais.Processo extinto com resolução de 
mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.Publicada e registrada junto ao sistema e-Proc.Intimem. data certificada pelo 
sistema.ass. Lauro Augusto Moreira Maia Juiz de Direito 
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INTIMAÇÃO  
AUTOS  N. 0049859-55.2019.8.27.2729 
chave n. 227794675719 
 AÇÃO: EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO 
BRASILEIRA) 
ADVOGADO: RODNEI VIEIRA LASMAR   TO06426A 
REQUERIDO: DENILSON AZEVEDO BOGÉA E MIX MOBILE 
INTIMAÇÃO: “Fiquem as partes INTIMADAS da penhora BACENJUD parcialmente frutífera, cujo extrato foi anexado no evento 
retro (R$ R$ 1.565,17) para que se manifestem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Palmas, 
21/10/2020. Ass. Graziella F. Barbosa-Técnica Judiciária. 
 
INTIMAÇÃO  
AUTOS  N. 0017579-70.2015.827.2729 
chave n. 418014980015 
 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: BANDEIRAS COMÉRCIO DE FERROS E AÇO LTDA 
ADVOGADO: ANA CAROLINE SOARES   TO005893  , ANA KAROLINA MONTES MATOS   TO010266    e LILLIAN FONSECA 
FERNANDES GONCALVES   TO005056 
REQUERIDO: ATUAL MADEIRAS 2 R LTDA -ME   
DESPACHO: “Ante a não oposição de embargos pelo requerido que foi regularmente citado, com fulcro no art. 701,§2º do CPC, 
fica constituído, de pleno direito, os contratos apontados na inicial em títulos executivos judiciais, prosseguindo-se nos termos do 
Livro I, Título II, da Parte Especial. INTIME-SE o exeqüente para que apresente planilha com a atualização do débito, no prazo 
de cinco dias. Intime-se a parte exeqüente para que apresente planilha com o valor atualizado do débito, bem como observe os 
ditames do art. 524, do NCPC. Em seguida, intime-se a parte executada, por seus procuradores, para que pague os valores da 
condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo 
estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, 
do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o 
restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriativas, 
como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários 
de execução e da multa de 10%). Observo para parte executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no 
prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, caput, NCPC). Essa decisão serve como mandado. Palmas-TO, 20 de junho de 2016 Lauro Augusto Moreira 
Maia Juiz de Direito 
 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
AUTOS Nº: 0032607-10.2017.827.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERIDO: CONSTRUTORA D. I. LTDA 
"Ante o exposto, sem delongas, com fulcro nos entendimentos transcritos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: 
DETERMINAR que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO para que conste na 
certidão dos imóveis de matrícula n° 36.311, nº 36.312 e nº 36.313 a existência da presente ação de execução de título 
extrajudicial, certificando que as 11 unidades autônomas foram dadas em permuta e são objeto desta ação; CONDENAR a 
requerida CONSTRUTORA D.I. LTDA-EPP ao pagamento da multa constante da cláusula sétima - parágrafo décimo segundo, 
da "Escritura Pública de Confissão de Dívida e Novação" (evento 01, OUT5), que perfaz o montante de R$360.908,00 (trezentos 
e sessenta mil e novecentos e oito reais). CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em fornecer ao 
exequente JOSÉ AUGUSTO PIRES PAULA e LUCIANE SANDRI WANDSCHEER a documentação necessária à efetivação da 
transferência da titularidade da área de 969,10metros quadrados a ser convertida em unidades residenciais, nos 
empreendimentos imobiliários descritos na inicial, a serem escolhidos pelo exequente, nos termos da escritura pública acostada 
no evento 01 (OUT5). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , na forma do art. 487, I, CPC. Custas 
e despesas processuais pela parte requerida e honorários que fixo no 10% sobre o valor da condenação, atendido o trabalho 
realizado pelo advogado na forma do art. 85, § 2º, IV, CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0030664-21.2018.8.27.2729/TO 
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
RÉU: ITAPISSUMA S/A 
"ISTO POSTO, com fundamento no artigo 9º, III da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) c/c artigo 487, I do Código de Processo 
Civil, e com base no acima exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida no evento 
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04. DECLARO rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, nos termos do artigo 62, I da Lei nº 8.245/91. 
Condeno a parte requerida a pagar: multa contratual de 50% (cinquenta por cento) do valor dos meses a vencer, tendo como 
base o valor do aluguel na data do distrato, que no presente caso é a data da desocupação do imóvel (09/10/2018), corrigidos 
pelo INPC e acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir deste julgado;R$167.892,41 (cento e sessenta e 
sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), referente aos aluguéis dos meses de novembro de 2017 a 
julho de 2018, corrigidos pela INPC a partir da propositura da ação e acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
a partir da citação; A soma dos aluguéis que se venceram no curso da ação até a data da desocupação do imóvel 
(agostoe setembro de 2018 e outubro apenas até dia 09/10/2018), corrigidos pela INPC a partir da propositura da ação e 
acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas 
e dos honorários, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Sobrevindo o trânsito 
em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as 
formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0026710-98.2017.8.27.2729 
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 
REQUERIDO: DAYANE KARLA DA SILVA 
"Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC, pelo 
descumprimento do disposto no art. 303, §1º, inciso I do CPC/15. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após, cumpridas as formalidades 
legais, dê-se baixa nos autos. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0018773-66.2019.8.27.2729/TO 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: DIRCE BETANIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 
"ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o artigo 90, §3º do CPC. Honorários conforme acordo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-
se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0018602-12.2019.8.27.2729/TO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL 
"Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo com resolução de mérito a presente 
ação, de forma pacialmente procedente, o que faço para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos valores cobrados 
na petição inicial, devidamente corrigidos desde seu vencimento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e juros 
de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) devendo ser retirado do valor cobrado a multa contratual de 2% (dois por cento) 
sobre as parcelas vencidas. b) CONDENAR a parte requerida em 1% sobre o valor da causa, ante a sua ausência injustificada 
na audiência de conciliação (evento 14), com esteio no art. 334, § 8º do CPC, cujo montante deverá ser depositado ao 
FUNJURIS em GUIA EXPEDIDA PELO TJ/TO  e não aos cofres do Poder Executivo Estdual e, se tal recolhimento se efetivar 
erroneamente será considerado como NÃO RECOLHIDA A MULTA PROCESSUAL com seus efeitos legais. c) CONDENAR a 
parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais aos patronos da parte demandante, os 
quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §2 º do CPC, 
deixando de condenar a parte requerente em honorários sucumbenciais, segundo os ditames do art. 86, parágrafo único 
do Códex Processual, pois a demandante sucumbiu em parte mínima do pedido. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo 
recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo-se a baixa no sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE 
DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0016816-30.2019.8.27.2729/TO 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: ROMILSON FREIRE MACIEL e SAMANTHA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA 
"Diante disso, declaro a extinção do processo em questão, com resolução do mérito, nos termos do disposto do artigo 924, II, do 
NCPC. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as baixas necessárias. Sem custas. Sem honorários. 
Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0015851-86.2018.8.27.2729/TO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: BORDOM CONSTRUTORA LTDA - EPP 
"Diante do exposto, JULGO A AÇÃO PROCEDENTE para DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda realizado entre 
as partes do apartamento 402, Torre B, do Residencial Aurus, por culpa exclusiva da construtora requerida, por atraso e 
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paralisação da obra, determinando a devolução integral dos valores pagos pela autora de R$ 42.533,12, corrigidos 
monetariamente pelo IPCA a partir do respectivo pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% a partir da citação. 
Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% dos valor da condenação, nos termos 
do artigo 85, § 2º, do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, art. 487, I). Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0014920-83.2018.8.27.2729/TO 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: ESPÓLIO DE LUIZ BARBOSA AGUIAR 
RÉU: IRANA DE SOUSA COELHO AGUIAR 
"Diante disso, declaro a extinção do processo em questão, com resolução do mérito, nos termos do disposto do artigo 924, II, do 
NCPC. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as baixas necessárias. Sem custas. Sem honorários. 
Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0014565-39.2019.8.27.2729/TO 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: THAYS OLIVEIRA SILVA e T OLIVEIRA SILVA - ME 
"Diante disso, declaro a extinção do processo em questão, com resolução do mérito, nos termos do disposto do artigo 924, II, do 
NCPC. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as baixas necessárias. Sem custas. Sem honorários. 
Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº 0014398-85.2020.8.27.2729/TO 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA 
"Ante o exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes noticiada nos eventos 11, e, com fundamento no artigo 922 do Código 
de Processo Civil, SUSPENDO O CURSO da presente ação até que o executado cumpra toda a obrigação ou a parte exequente 
informe seu descumprimento. Decorrido o prazo de suspensão, na ausência de manifestação das partes, INTIME-SE a 
exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do adimplemento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-
se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO (30) TRINTA DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0037883-22.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: EULIANA RATTES MOURTHE DAHDAH e JOSE HENRIQUE DAHDAH 
RÉU: MARIA JACIMAR UGULINO DA COSTA, TIRSO GONÇALVES DA COSTA e JOSÉ ANTONIO COTRIM LEDESMA 
Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Meritíssima Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 6ª 
Vara Cível tramita a Ação de  USUCAPIÃO nº 0037883-22.2017.8.27.2729, proposta por EULIANA RATTES MOURTHE 
DAHDAH e JOSE HENRIQUE DAHDAH em desfavor de MARIA JACIMAR UGULINO DA COSTA, TIRSO GONÇALVES DA 
COSTA e JOSÉ ANTONIO COTRIM LEDESMA. FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS para os termos da ação de 
Usucapião ajuizada pelo autor em desfavor dos requeridos acima descritos, envolvendo o imóvel a seguir descrito. DESCRIÇÃO 
DO BEM: Lote de terreno urbano de número 22 (vinte e dois) da quadra ASRSE 15, conjunto 15, situado à Rua SR-09, do 
loteamento Palmas, 1ª Etapa, Fase III, nesta capital com a área de 1.440,00 metros quadrados; sendo 20,00 metros de frente 
com a Rua SR 09; 20,00 metros de fundo com a área vede; 70,00 metros do lado direito com o lote 20; e 70,00 metros do lado 
esquerdo com o lote 24. Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, que 
será afixado no placard do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 27 de OUTUBRO de 2020. Eu, DAVI RODRIGUES HENRIQUES DE ARAÚJO, 
Estagiário, lotado na 6ª Vara Cível, que digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2071/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 03 de novembro de 2020 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
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CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
RESOLVE: 
Art. Estabelecer o plantão judicial do período de 06/11/2020 às 18h a 13/11/2020, às 11h59min, será cumprido pelo 
magistrado Jordan Jardim, atualmente respondendo pelo Conselho da Justiça Militar, servidora Márcia Regina Pereira 
Silva e oficial de justiça Luiz Wagner Araújo Nunes. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
 Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos três (03) dias do mês 
de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Diretoria do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00145178520168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JONE MARTINI TRAICO, CNPJ/CPF nº 21919231862, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00145178520168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JONE MARTINI TRAICO, CNPJ/CPF nº 21919231862, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00298958120168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUZIA ALVES, CNPJ/CPF nº 01528904168, INTIMADO para, caso queira, 
no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARAUJO E LUCAS LTDA- ME, CPF/CNPJ: 18.803.920/0001-03, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00537066520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190030193, inscrita em 
06/03/2017, referente à MULTA do TLF - TX; 20190030194, inscrito em 06/03/2017, referente à MULTA do TLS - TX; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.907,93 (Dois Mil e Novecentos e Sete Reais e Noventa 
e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de novembro de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50429078220138272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de IARA DOMINGUES 
SOARES GUIMARÃES, CNPJ/CPF nº 32843194172, 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 sentença proferida no evento n.º 68 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcritos: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL 
.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00288420220158272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de WALTEIR LAZARO 
DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 51502577100, 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 sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcritos: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso 
II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00012411620188272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de AMPM CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA, CNPJ/CPF nº 11832695000194, 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 sentença proferida no evento n.º 42 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcritos: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no 
valor de R$ 3.843,09 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e nove centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via 
BacenJud no evento 29. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito.” 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50025498020108272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de ROBSON GABRIEL 
DE ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 18986137453, 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 sentença proferida no evento n.º 58 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcritos: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso 
II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00434621420188272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de T V DOS 
SANTOS - ME, CNPJ/CPF Nº 11504824000115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que atualmente encontra-se 
em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 os autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: Ante o exposto, REJEITO o pedido formulado nos presentes EMBARGOS DE TERCEIRO, resolvendo o mérito, 
com fulcro no art. 487, I do CPC, ao tempo que REVOGO a ordem liminar concedida no evento 4 dos autos, e DETERMINO que 
seja mantida a penhora sobre o veículo descrito como "automóvel PLACA: LWY7828, ANO FABRICAÇÃO: 1981, ANO 
MODELO: 1981, CHASSI: LA7GYT99713, MARCA/MODELO: FORD/F4000", bem como seja dado o normal prosseguimento à 
Execução Fiscal n° 0003746-82.2015.8.27.2729, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA. Outrossim, 
DETERMINO a exclusão da segunda embargada T V DOS SANTOS - ME do polo passivo da presente ação e DECLARO extinto 
o processo em relação a ela, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Ante o princípio 
da causalidade, CONDENO o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro no percentual 10% 
sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC. Contudo, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça 
gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se, traslade-se cópia desta sentença para os 
autos principais (execução fiscal), bem como providencie-se a baixa, com as cautelas de estilo. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0006534-87.2020.8.27.2731       
Requerente: LIVIA DIAS GOMES RIBEIRO  
Requerido: MANOEL LOPES RIBEIRO. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que (LIVIA DIAS GOMES RIBEIRO), representante, move em desfavor do representado: MANOEL LOPES 
RIBEIRO, brasileiro, casado, pecuarista, natural de Goiânia-GO, nascido em 31/01/1969, filho de Sansão Laurentino Ribeiro e 
Floripedes Lopes Ribeiro, residente na Rua Santos Dumont, nº 483, Centro, Paraíso do Tocantins-TO, e, como encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida 
protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de     Lívia Dias Gomes Ribeiro , devendo manter distância mínima desta de 200 
(duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     Lívia Dias Gomes Ribeiro, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 1º.04.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
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Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
COMO MANDADO. Paraíso do Tocantins - TO. " Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (04 de Novembro de 2020). (04/11/2020). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº  0005581-26.2020.8.27.2731       
Requerente: MILENA SILVA COSTA. 
Requerido: RAFAEL ALVES TAVARES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que MILENA SILVA COSTA, representante, move em desfavor do representado: RAFAEL ALVES TAVARES, e, 
como encontra-se  a VÍTIMA, Milena Silva Costa, brasileira, casada, do lar, nascida aos 10.10.1987, CPF 012.796.911-07, filha 
de Maria José Facundes da Silva, residente na RUA 27, QUADRA 17, LOTE 21, JARDIM MEDEIROS, GURUPI/TO, telefone: 
63 99963 9459, em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, 
CONCEDO as MEDIDAS PROTETIVAS requeridas e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO 
ao requerido RAFAEL ALVES TAVARES: 
1. O IMEDIATO AFASTAMENTO do lar conjugal descrito nos autos, RESGUARDANDO, entretanto, eventuais direitos 
patrimoniais sobre a casa e móveis, até o julgamento de ação ordinária competente; 
2. O afastamento dos locais de convivência com MILENA SILVA COSTA; 
3. A proibição de se aproximar de MILENA SILVA COSTA, seus familiares e das testemunhas, devendo manter distância 
mínima destes de 200 metros; e 
4. A proibição de manter contato com MILENA SILVA COSTA, seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de 
comunicação. 
Intimem-se vítima e requerido pessoalmente. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do art. 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao 
cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência, consignando que poderá 
procurar a Defensoria Pública para acionamentos judiciais no seu interesse, caso não tenha advogado particular. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 dias, 
indicando as provas que pretende produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 307, CPC). 
Por fim, após o término do plantão, requisite-se da equipe multidisciplinar deste juízo a elaboração de laudo técnico social, a ser 
apresentado em 30 dias, devendo, se o caso, desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras 
medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, encaminhando relatório circunstanciado a este Juízo, nos moldes 
do que dispõe o artigo 30 da Lei n.º 11.340/2006. 
Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. As medidas 
protetivas acima deferidas vigorarão pelo prazo decadencial de 06 meses, a contar da data da publicação desta decisão, findo o 
qual, não havendo o ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
As presente determinações, por referirem-se em última análise, à vida e à saúde da ofendida, nos termos do art. 4º da Portaria 
Conjunta TJTO nº 2/2020, publicada no DJe n 4.700, de 23 de março de 2020, dada a situação de urgência que o caso requer, 
deverão ser cumpridas em caráter de urgência, não se sujeitando à suspensão dos prazos processuais até 30 de abril de 2020 a 
que se refere o art. 5º da Resolução CNJ 313/2020. Deve a escrivania certificar as datas de início e fim dos respectivos 
prazos. 
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Transcorrido o prazo de vigência das medidas acima fixado, sem a notícia de novos fatos de violência a este Juízo ou à 
autoridade policial, tal silêncio será interpretado como manifestação tácita da ausência superveniente de interesse de agir, nos 
termos do art. 485, VI, c/c o art. 13, da Lei nº. 11.340/06, devendo a Escrivania certificar e fazer imediata conclusão para 
extinção do feito. 
ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA 
VÍTIMA. CUMPRA-SE com a urgência que o caso requer. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema." Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (04 de Novembro de 2020). (04/11/2020). Eu___ (MIKAELLY CRISTINA 
MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004251-91.2020.8.27.2731          
Denunciado: HUGO ALVES DA COSTA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado HUGO ALVES DA COSTA, brasileiro, 
estado civil e profissão não informados, nascido em 01/02/2001, natural de Paraíso do Tocantins/TO, inscrito no CPF 
083.370.151-79 e NO RG 1.500.010/TO, filho de Márcia Alves dos Santos e de Edilson Ferreira da Costa, residente no 
Residencial 8, n. 80, Qd. 32, Lt. 20, Setor Nova Esperança, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, do Código Penal,. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Novembro de 2020). (04/11/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO 
SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: [0003244-69.2017.8.27.2731   
Acusado: MARCOS ALAN ALVES MOTA. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado Marcos Alan Alves Mota, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 18.07.1998, em Paraíso do 
Tocantins/TO, filho de Juracy Alves Rios e Eva Lima Mota, residente na Rua 17, n.º 175, Setor Nova Esperança, Paraíso do 
Tocantins/TO, no dia 19.05.2017, por volta das 15h00min, na “Odonto Clínica”, situada na Av. Castelo Branco, n.º 1061, sala 01, 
Centro, Paraíso do Tocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO, dos Eventos 107 e 110  exarada nos autos 
epigrafados. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (04 de Novembro de 2020). (04/11/2020). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 10 DIAS  
O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se a Ação de  n.º 0000235-16.2019.8.27.2736, tendo como parte autora MINISTÉRIO PÚBLICO em 
desfavor DELMON RIBIERO DE QUEIROZ, sendo o presente para INTIMAR o réu  DELMON RIBEIRO DE QUEIROZ, vulgo 
“Divino”, brasileiro, solteiro, nascido aos 11.07.1987 em Carolina/MA, filho de Ana Maria Ribeiro Santos e Gerozino Queiroz de 
Matos, residente e domiciliado em local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo sitò a Rua Barão do Rio 
Branco, s/n°, setor Aeroproto, Fórum de Ponte Alta do Tocantins/TO., para audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a 
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realizar -se em 18/11/2020 às 16:40. Fica Advertido que deverá comparecer acompanhado de advogado e provas documentais 
ou testemunhais. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 03/11/2020. Eu, José carlos Fernandes Messias, Servidor de 
Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 00144210720208272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra MARCO AURÉLIO LOPES DIAS - CPF: 015.554.501-66, brasileiro, aposentado, solteiro, nascido aos 08/10/1981, filho de 
Ida Dias de Moura e Doracy Lopes das Neves Sampaio, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes 
proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 1.    Mantenha uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da 
ofendida, familiares e testemunhas nos termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei 11.340 /2006; 2.    Não manter contato, por 
nenhum meio de comunicação com a ofendida e testemunhas, nos termos da alínea "b", inciso III do art. 22 da Lei n. 11.340/06.  
As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão 
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de 
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 04/11/2020. 
Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito.  
 

Central de execuções ficais 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007550-29.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MAILZA PEREIRA 
BARBOSA, CNPJ/CPF nº 05549699125, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos 
autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 
Novo Código de Processo Civil. Condeno o Executado ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% 
do valor da causa, com espeque no artigo art. 85, §3º, inciso I do CPC. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 
ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Arraias - TO, data certificada 
pelo sistema. Eu _____, CRISTIAN BARROS LEITE, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data 
pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007566-80.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARCELO PEREIRA 
SOARES, CNPJ/CPF nº 94345350182, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às 
custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, CRISTIAN BARROS LEITE, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0006106-58.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SANDRA MARINHO 
LIMA, CNPJ/CPF nº 91905893191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às 
custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, CRISTIAN BARROS LEITE, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2081/2020 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 04 de novembro de 2020 
Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO o disposto pela Decisão/Ofício nº 1189 / 2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE no SEI 20.0.000002183-1; 
CONSIDERANDO o avanço das atividades presenciais na Comarca de Porto Nacional estabelecidas pela Portaria Nº 2061/2020 
- PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 29 de outubro de 2020; 
CONSIDERANDO o alto fluxo de mandados para um número reduzido de Oficiais de Justiça em exercício na Comarca; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica a remessa de Mandados Judiciais à CEMAN restritas ao horário de expediente, entre 12h e 18h, exceto nos casos 
correspondentes ao plantão judicial, não excedendo ao quantitativo máximo de 10 (dez) mandados comuns por dia, por cada 
juízo, até o dia 07 de dezembro de 2020. 
Art. 2º Ficam revogadas as disposições contrárias a presente Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos quatro (04) dias do mês de novembro 
(11) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Publique-se. Cumpra-se. 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
CURATELA Nº 0002810-57.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: MARIA NUNES DE OLIVEIRA 
AUTOR: JOAQUIM NUNES DE SOUZA 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ 
EDITAL Nº 924046 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE ANA NUNES DE SOUZA – III PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
de ANA NUNES DE SOUZA AUTOS Nº: 0002810-57.2020.8.27.2737 requerida por MARIA NUNES DE OLIVEIRA e JOAQUIM 
NUNES DE SOUZA, decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ... "HOMOLOGO o 
acordo firmado, SUBTITUO a curatela para nomear o Sr. JOAQUIM NUNES DE SOUZA curador da curatelada ANA NUNES DE 
SOUZA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Face ao acordo, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea "b" 
do Código de Processo Civil/2015. OFICIE-SE o INSS quanto à substituição da curatela provisória. Lavre-se termo de 
compromisso de curador (a) Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do (a) interditando (a).  Inscreva-se a 
presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art.755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e 
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anote-se a substituição de curatela no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de 
mandado. Custas processuais pelos acordantes, do que ora ficam dispensados, eis que lhes concedo os benefícios da 
gratuidade da justiça. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por não haver lide. DETERMINO a certificação do trânsito em 
julgado, por não haver interesse recursal (art. 966, do CPC/2015), por ter a sentença homologado acordo firmado entre as 
partes. P. I.C. Dê-se baixa, com o trânsito em julgado. Porto Nacional, 26/03/2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - 
JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na 
forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso 
Maia - Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA – Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: CLESTON GOMES BANDEIRA – CPF: 040.078.903-58, que, atualmente, se 
encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo de – Monitória Nº 0014204-90.2017.827.2729 
(Chave nº 358641548617) – que lhe move FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF – CNPJ: 
00.436.923/0001-90, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, pagar o valor do débito e os respectivos honorários 
advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, do Caderno Instrumental Civil de 
2015. Ou, para que, no mesmo prazo, possa oferecer embargos. Sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, 
será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado 
na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu_(DUCENEIA BORGES DE OLIVEIRA). EscrivãJudicial que digitei e 
subscrevi. 
Palmas, 02 de agosto de 2019. 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000964-95.2007.8.27.2729/TO 
AUTOR: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
RÉU: 02 CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PUBLICITÁRIO LTDA - ME 

EDITAL Nº 1442564 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 

Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N° 5000964-95.2007.8.27.2729, Chave n. 253493641613, em que OI MOVEL S.A. - EM 
RECUPERACAO JUDICIAL move em desfavor de 02 CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PUBLICITÁRIO LTDA - ME. Pelo 
presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, 
INTIMA 02 CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PUBLICITÁRIO LTDA - ME (OXIGÊNIO PROPAGANDAS), inscrita no CNPJ 
sob nº 05.580.413/0001-06, que se encontra em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito 
indicado no evento supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523, caput), sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual 
patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §§ 1º e 3º). Fica, ainda, a parte 
executada(s) intimada(s) que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para, em querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido (c/ 
as matérias previstas no §1º, I a VII, do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação , sob pena 
de preclusão , cujo prazo terá início após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do NCPC, conforme 
dispõe o art. 525 do mesmo diploma legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, 
Méris Ines Delevatti Thomaz, Técnico Judiciário, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000023866-0, resolve lotar a servidora Ingrid Cunha Halum Pereira, Assessora 
Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 297, de 7 de julho de 2020, na Comarca de Filadélfia. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 
Apostila, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000023873-3, resolve lotar a servidora Sandra Patta Flain, Assessora Jurídica 
de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 311, de 14 de julho de 2020, na Comarca de Itacajá. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000024075-4, resolve lotar o servidor André Pinto de Rezende, Assessor 
Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 309, de 14 de julho de 2020, na Comarca de Wanderlândia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000023889-0, resolve lotar o servidor James da Costa Chagas, Assessor 
Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 451, de 22 de outubro de 2019, na Comarca de Arapoema. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 484, de 4 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, §1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO o contido no processo nº 20.0.000024052-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Manter a cessão da servidora Elisângela Dias Nascimento, Técnica Judiciária, para o Tribunal Regional Eleitoral do 
Tocantins, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 6 de junho de 2021, com ônus para o órgão requisitante. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 485, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000024210-2, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Roney de Lima Benicchio, Técnico Judiciário, do cargo de 
provimento em comissão de Secretário do Juízo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 486, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000024210-2, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Roney de Lima Benicchio, Técnico Judiciário, para o cargo 
de provimento em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 487, de 5 de novembro de 2020 
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000024210-2, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Tárcia de Souza Castro Maia, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 488, de 5 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000024210-2, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Tárcia de Souza Castro Maia, para o cargo de provimento 
em comissão de Secretária do Juízo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Editais 
Edital Nº 444, de 5 de novembro de 2020 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NICOLAS QUAGLIARIELLO VÊNCIO 
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE REMATRÍCULA PARA 2021 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do Edital nº 380/2020 que abriu o processo de rematrícula para o ano letivo de 2021, do Centro de Educação Infantil Nicolas 
Quagliariello Vêncio, destinado a filhos e netos dos servidores e magistrados, na faixa etária de 3 (três) a 5 (cinco) anos, torna 
pública a homologação deste certame, declarando aptos a rematricular seus filhos/netos: 
  

Turmas Nome do servidor/magistrado 

Maternal II – Matutino 

1 - Aline Gonçalves França Toneline 
2 - Amanda Santa Cruz Melo 
3 - Bruno Odate Tavares 
4 - Cecílio Lizandro Alves do Nascimento 
5 - Denise Jales da Silva Rodrigues 
6 - Fabrício Correia da Silva 
7 - Ivone de Oliveira Negre 
8 - José Ribamar Sousa da Silva 
9 - Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak 
10 - Luciano Moura 
10 - Maria Luiza da Consolação Pedroso Nascimento 
11 - Polyana Dias Reis de Almeida 
12 - Sergio Felipe Vergani Cespi 
13 - Tácio Nunes Borges 
14 - Vania Ferreira da Silva Rocha 

Maternal II - Vespertino 

1 - Adalberto Avelino de Oliveira 
2 - André Luiz Barros da Costa 
3 - Darllanne Cristina dos Santos Ferreira Tacho 
4 - Deusdiamar Bezerra Sales 
5 - José Pires de Castro Neto 
6 - Ludmilla Silva Almeida 
7 - Manuel de Faria Reis Neto 
8 - Maria Carolina França Malta 
9 - Michele de Souza Costa Romero 
10 - Nágila Olímpio Duarte de Sousa Esclavazini 
11 - Orlando Barbosa de Carvalho 
12 - Roselí Bomtempo Ribeiro 
13 - Rheila Aires da Silva 
14 - Thaís Andréia Pereira Loss Rodrigues 
15 - Valdeir Gomes de Santana 
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1º ano da Educação Infantil – Matutino 

1 - Alessandro André Bakk Quezada 
2 - Augusto Matheus Costantin 
3 - César Nobre da Silva 
4 - Eugenia Paula Meireles Machado 
5 - João Carlos Vilela Batello 
6 - José Átila de Sousa Póvoa 
7 - Júlio Cásar Pereira de Oliveira 
8 - Mário Bonfim Lima de Oliveira 
9 - Ricardo Ferreira Fernandes 
10 - Ricardo Ferreira Leite 
11 - Suelleen Ster Batista 
12 - Vera Vilda Vieira de Sousa Resende 
13 - Viviane Trivelato de Queiroz 
14 - Wanessa Kelen Dias Vieira 

1º ano da Educação Infantil – 
Vespertino 

1 - Adrina Josélen Rocha Morais Barbosa 
2 - Agno Paixão Saraiva 
3 - Anna Christina Aires Vitorino 
4 - Danny Portella Paganucci 
5 - Edilma Sousa Mota Resende Machado 
6 - Graziely Nunes Barbosa Barros 
7 - Hommel Lopes Farinha 
8 - Joel Pereira de Oliveira Neto 
9 - Juarez Lopes Marinho 
10 - Maria Jackelline Guimarães Ribeiro Silvério 
11 - Marilene Rodrigues Marinho 
12 - Nerineire Gonçalves Pereira 

2º ano da Educação Infantil – Matutino 

1 - Ana Berenice de Aguiar Santana e Silva 
2 - Bárbara Silva Galvão 
3 - Elisiária da Conceição Andrade da Silva 
4 - Esmar Custódio Vêncio Filho 
5 - Fauster Balestra Filho 
6 - Fernando Henrique Lima Soares 
7 - Flávia Coelho Gama Klein 
8 - Izabelita Karla de Brito Siqueira e Souza 
9 - Jailson de Brito Oliveira 
10 - José Luis Ribeiro 
11 - Lilian Carvalho Lopes 
12 - Lindalva Soares Rezende 
13 - Maísa Otília da Silva 
14 - Meryelen Séra Wille Negre 
15 - Paula Terra da Silva B. Paludo 
16 - Regiane Rodrigues Peixoto 

2º ano da Educação Infantil – 
Vespertino 

1 - Aurécio Barbosa Feitosa 
2 - Carlos Eduardo Cosma 
3 - Ednan Oliveira Cavalcanti 
4 - Ênio Carvalho de Souza 
5 - Esly de Almeida Lopes Barros 
6 - João Leno Tavares Rosa 
7 - Juliana Pinto Corgozinho 
8 - Lindalva Martins Barros 
9 - Luzândio Brito dos Santos 
10 - Maria Imaculada Teixeira Figueiredo 
11 -Marinalva da Silva Barbosa 
12 - Milena Aguiar Mourão 
13 - Paula Márcia Barros de Carvalho Naves 
14 - Paula Márcia Barros de Carvalho Naves 
15 - Ranyere D’Christie Jacevícius 
16 - Reginaldo Dias Alves 
17 - Romilda Soares da Silva Luz 
18 - Thelma Gomes de Matos 
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19 - Valdeir Gomes de Santana 
20 - Wagne Alves de Lima 

Fica autorizada a Coordenadora do CEI a promover alterações de turno, em caso de necessidade e existência de vagas, 
observados os critérios estabelecidos no Edital nº 392/2019. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2097, de 05 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000024514-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Herisberto e Silva Furtado Caldas, titular da Comarca de Goiatins, para, 
sem prejuízo de suas funções, auxiliar no Juizado Especial Cível da Comarca de Araguaína. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA – COMARCA DE JOINVILLE 
2° TABELIONATO DE NOTAS E 3° DE PROTESTOS DE JOINVILLE 
YARA SILVANE TAMANINI – TABELIÃ INTERINA 
Rua – Dona Francisca, 363 – Centro – Joinville – SC – Cep: 89201-250 Fone: (47) 3422-6968 
  
Certidão 
  
Certifico, que foi inutilizada, por falha de impressão, 01 folha com a numeração A6311635 do papel de segurança fornecido pela 
Casa da Moeda do Brasil para Apostila de Haia, e a mesma foi destruída, conforme determinações do artigo 16 parágrafo único 
do Provimento 62 de 14 de novembro de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. 
  
Joinville, 28 de outubro de 2020. 
  
Yara Silvane Tamanini 
Tabeliã interina 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1995/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 185/2020, referente ao Processo Administrativo nº 20.0.000019191-5, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Alline Buffet - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel, para atender às necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula nº 352783, como gestora do contrato nº 185/2020, e a servidora  
Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2086/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações formalizadas entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 150/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000024274-9, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa Tavares e Silva Construção e Reformas - Ltda, que tem por objeto o registro 
de preços visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de porta de madeira de 
abrir completa, portal, fechadura, dobradiças e alisares para atendimento às necessidades das Comarcas do interior do Estado 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e nas Unidades Prisionais do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula 358520, como gestor da Ata de Registro de Preços nº. 
150/2020, e servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula 353366, como substituta, para, nos termos do “caput” do 
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e 
fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, o gestor notificará o fornecedor para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 – SRP 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
                                                                                                                                
Processo nº 20.0.000014987-0-  UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 083/2020 - SRP 
Tipo: Maior Percentual de Desconto 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços para contratação de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento, de forma 
parcelada, de livros/publicações jurídicos e de outras áreas, nacionais e estrangeiros comercializados no mercado 
nacional, conforme áreas de interesse constantes no Anexo I, para atendimento à Biblioteca da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Disponibilidade do Edital: Dia 06 de novembro de 2020. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 19 de novembro  de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.tjto.jus.br  / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, 
Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 05 de novembro  de 2020. 

Gabriele Batista Crispim 
Pregoeira 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2020 – SRP 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
                                                                                                                                
Processo nº 20.0.000015445-9-  UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 081/2020 - SRP 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
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Objeto: Registro de Preços para aquisição de elementos filtrantes (refil) para purificadores de água (Soft Plus), a fim de 
atender as necessidades deste Tribunal de Justiça (TJ-TO) e demais unidades judiciárias do Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 06 de novembro de 2020. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 19 de novembro  de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.tjto.jus.br  / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, 
Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 05 de novembro  de 2020. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro 

 

Atas 
ATA DA 2ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 010/2020 

PROCESSO Nº 20.0.000013163-7 
Aos 05 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (05/11/2020), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 443/2020,  de 11 de março 
de 2020, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, e como membro da equipe de apoio técnico o 
servidor Edward Afonso Kneipp, engenheiro eletricista da Diretoria de Infraestrutura e Obra desta Corte de Justiça, referente à 
sessão inaugural da Concorrência nº 010/2020 – Contratação de empresa para execução da Reforma do Auditório do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins  com substituição do carpete, painéis acústicos, forro acústico, instalação 
de iluminação, implantação de acessibilidade ao palco, readequação das instalações hidráulicas e outros serviços, 
conforme informado na sessão anterior (03/11/2020) e registro em ata. Registro que compareceu a sessão os representantes 
legais das empresas licitantes: 1 – COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ Nº. 38.146.510/0001-44, 
empresa de grande porte, representada neste ato por Klábia Pereira Pimentel, portadora do RG nº. 756.572 SSP-TO e CPF nº. 
013.218.521-00, Telefone (63) 3225.3198 / 9 8113.2790 e e-mail: planejamento@coceno.com.br; 2 – CONSTRUPLAC COM. 
MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato por 
Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-87, Telefone (63) 9.8428.2660, e-mail: 
leo@leonsistemasconstrutivos.com.br. Registra-se que as empresas licitantes: 3 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO 
LTDA, CNPJ N.º 38.027.876/0001-02, empresa de pequeno porte, Telefone (61) 33496176 / 3349-4641, e-mail: 
contato@cmpconstrutora.com.br e 4 - MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 08.681.151/0001-64, 
microempresa, Telefone (62) 3414-7219, e-mail: contato@mkconstrueng.com.br, não credenciaram representantes legais para 
participar da presente sessão, encaminhando ouvintes para acompanhar a mesma. Em seguida foi aberta a sessão pelo 
Presidente da Comissão de Licitação, que informou aos presentes que após análise dos documentos de habilitação (envelope nº. 
01) pela comissão de licitação e equipe de apoio técnico, verificou-se que a licitante MENEZES IND E COM LTDA – ME, CNPJ 
n.º 01.610.901/0001-68, microempresa, apresentou balanço patrimonial do exercício de 2018, deixando de atender a alínea “b” 
do item 6.1.5 do edital, restando, portanto INABILITADO para o presente certame. Registra-se que as demais empresas 
licitantes COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, 
ISM ENGENHARIA EIRELI, CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, ISOLACUSTIC SOLUÇÕES ACÚSTICAS 
LTDA e MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA atenderam às exigências do instrumento convocatório restando 
HABILITADO para o presente certame. Após, foram novamente franqueados os documentos aos presentes. Em seguida, o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou a abertura do prazo para eventual interposição recursal, conforme 
rege o item 10.1.2 do ato convocatório combinado com a alínea “a”, inciso I, do art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o 
prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 06/11/2020 e final no dia 12/11/2020; em havendo recurso, dar-se 
o inicio do prazo para Contrarrazões no dia 13/11/2020, independente de notificação, finalizando no dia 19/11/2020. 
Oportunidade em que informamos que os autos poderão ser solicitados através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria 
da CPL aqueles que assim desejarem. Informamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste 
processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram 
informados na sessão anterior. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:45hs e lavrada a presente ata, 
que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, Apoio Técnico e pelos licitantes 
presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro da CPL 

Edward Afonso Kneipp 
 Engenheiro Eletricista da DINFRA 

Empresas: 
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COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 
Klábia Pereira Pimentel 

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 
Paulo Edgar Tavares 

ISM ENGENHARIA EIRELI, 
Mário Roberto Bueno Filho (ausente) 

CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA 
Sem Credenciamento 

MENEZES IND E COM LTDA – ME, 
Sem Credenciamento 

MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Sem Credenciamento 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 677/2020, de 04 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80818;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, matrícula nº 216557, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor NEI DE OLIVEIRA, matrícula nº 121083, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 19/10/2020 a 23/10/2020, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 678/2020, de 04 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80809;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES, matrícula nº 48745, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora MARINETE FERREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 27266, ocupante do cargo 
efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PALMAS no período de 30/11/2020 a 18/12/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 679/2020, de 04 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80717;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, matrícula nº 216557, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor NEI DE OLIVEIRA, matrícula nº 121083, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 07/10/2020 a 09/10/2020, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 746/2020, de 05 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
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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 MARIA RITA CARDOSO, matrícula nº 150466, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 03 a 17/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 17/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 17/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jose Carlos Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 747/2020, de 05 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL, matrícula nº 229740, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2020, a partir de 03/11/2020 até 02/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 680/2020, de 05 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS, 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 2020/80859;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora VILMA COELHO MILHOMENS FERREIRA, matrícula nº 138058 , TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS no 
período de 01/03/2019 a 16/04/2020 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva 
substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 29/2020, de 13 de Janeiro de 2020.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 748/2020, de 05 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, 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 ELSON LAZARO BERNADES, matrícula nº 353132, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/11/2020, a partir de 01/11/2020 até 30/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 18/11 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 749/2020, de 05 de novembro de 2020 
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O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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 KESSYONE DA SILVA AGUIAR FARIAS, matrícula nº 357678, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2020, a partir de 03/11/2020 até 02/12/2020, 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. 

Luatom Bezerra Adelino De Lima 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 750/2020, de 05 de novembro 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 ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO, matrícula nº 61660, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 05 a 19/11/2020, a partir de 05/11/2020 até 19/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/07/2021, 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 751/2020, de 05 de novembro 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 LIAMARA BORGES DA SILVA SOLINO, matrícula nº 358430, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 04/11 a 03/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 03/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/11 a 03/12/2021, 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 752/2020, de 05 de novembro 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 NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA, matrícula nº 352658, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 05 a 22/11/2020, a partir de 05/11/2020 até 22/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 18/09/2021, 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 753/2020, de 05 de novembro 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 BRUNO ODATE TAVARES, matrícula nº 352516, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 05/11 a 04/12/2020, a partir de 05/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 11/10 a 09/11/2021, 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 754/2020, de 05 de novembro 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 2013/2014, marcadas para o período de 05 a 27/11/2020, a partir de 05/11/2020 até 27/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 23/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 755/2020, de 05 de novembro 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 MARA ROBERTA DE SOUZA MADEIROS, matrícula nº 255446, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 02/11 a 01/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 04/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 01/03/2021, 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 756/2020, de 05 de novembro 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; 
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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 MOACIR CAMPOS DE ARAUJO, matrícula nº 176342, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 05/11 a 04/12/2020, a partir de 05/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/11 a 02/12/2021, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 681/2020, de 05 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80583;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor FERNANDO FERREIRA FROTA, matrícula nº 352795, ANALISTA JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor HEITELL GABRIEL SAMPAIO, matrícula nº 352924, ocupante do cargo de CHEFE DE 
DIVISÃO, no período de 03/11/2020 a 02/12/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da 
efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 757/2020, de 05 de novembro 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 JULVAN ANDRADE MODESTO, matrícula nº 352698, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 05/11 a 04/12/2020, a partir de 05/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/03 a 06/04/2021, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 682/2020, de 05 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80763;  
RESOLVE: 
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 675/2020, publicada no Diário da Justiça nº 4846, de 
04/11/2020, a qual designa a servidora DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES, matrícula 246055, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, no período de 01/08/2020 à 10/08/2020.  
Art. 2º Tornar sem efeito a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 676/2020, publicada no Diário da Justiça nº 4846, de 
04/11/2020, a qual designa o servidor ARION DO NASCIMENTO LOPES, matrícula 96535, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, no período de 11/08/2020 à 12/09/2020.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 758/2020, de 05 de novembro 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 do servidor DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula nº 352622, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 05/11 a 04/12/2020, a partir de 05/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, 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 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

 ABDIAS JOAQUIM DOS SANTOS 196.235.001-06  0008367-48.2017.827.2731 R$ 127,78 

 ACP AUTOMOVEL CLUBE DE PALMAS 02.925.795/0001-74 5036545-64.2013.827.2729 R$ 105,50 

ADALGISA DE AQUINO RODRIGUES 389.049.931-72 5000066-23.2009.827.2726 R$ 4.062,59 

ADEMAR JOSE DE JESUS SOUZA 145.548.338-95  5000951-72.2002.827.2729 R$ 366,09 

ADEMIVALDO CHAVES DO NASCIMENTO  07.142.554/0001-72 0007581-02.2015.827.2722 R$ 168,59 

ADEONES ALVES PEREIRA 585.482.031-53 0002627-61.2016.827.2726 R$ 167,57 

AGUA PURA COM. E DISTRIB. DE APAR. DE 
PURIFICACAO LTDA 

 04.359.176/0001-95 5035346-07.2013.827.2729 R$ 169,54 

 ANAILDA OLIVEIRA NEVES 702.502.601-82  0005236-13.2018.827.2737 R$ 112,59 

 ANTONIO RODRIGUES LIMA 370.786.821-49 5000066-23.2009.827.2726  R$ 4.062,59 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 51.990.695/0001-37 5004174-86.2009.827.2729 R$ 7.185,14 

CAIXA SEGURADORA S/A 34.020.354/0001-10 0000617-13.2017.827.2725 R$ 132,63 

CARLITO PEREIRA DA SILVA  026.228.591-63  0001008-58.2018.827.2716 R$ 41,00 

CARUARU CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES DE 
CALCÁRIO LTDA 

01.749.930/0001-05 5000054-58.2009.827.2742 R$ 688,64 

CHARLIETE FERNANDES DA SILVA VARAO 816.057.901-25 5041206-86.2013.827.2729 R$ 279,43 

CLELIA APARECIDA MOTTA  054.357.838-01 0044312-34.2019.827.2729 R$ 820,97 

CONSTRUTORA D. I. LTDA  07.197.626/0002-60 0001002-52.2017.827.2727 R$ 9.307,46 

CRISTIAN MUDANÇAS EM GERAL LTDA.-EPP 02.903.947/0001-38 0027491-23.2017.827.2729 R$ 67,00 

DANIEL BERG DE SOUSA ALMEIDA  931.986.981-20 0030223-40.2018.827.2729 R$ 22,50 

DEIVID SILVA OLIVEIRA 038.056.261-85 0001477-45.2016.827.2726 R$ 147,29 

DENISSON SANTOS BASTOS 716.263.361-72 5001409-45.2009.827.2729 R$ 514,20 

DEURIVALDO LOPES DA COSTA 846.508.181-68  0008368-78.2018.827.2737 R$ 148,02 

DHIOGO DE OLIVEIRA COLEHO 698.040.601-91 0028545-53.2019.827.2729 R$ 151,50 
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DIOGO ALEXANDRE MOLINA 07.060.988/0001-23 5000352-26.2008.827.2729 R$ 48,00 

DONATO NOGUEIRA FILHO 270.075.101-91 5000105-23.2009.827.2725 R$ 86,00 

EDELCIO RONCON 433.786.687-68 5026661-11.2013.827.2729 R$ 82,50 

EDIVALDO GOMES DA SILVA SOUZA 485.060.871-04  5002232-19.2009.827.2729 R$ 178,42 

EDSON FELICIO DA FONSECA 586.011.801-59 5011270-16.2013.827.2729 R$ 104,50 

EDSON MONTEIRO DA SILVA 520.825.801-30 5026061-87.2013.827.2729 R$ 199,91 

ELCINEIDE BARBOSA MOREIRA 938.795.391-20 0005623-28.2018.827.2737 R$ 136,45 

EVA PEREIRA DE SOUSA MORAIS 783.277.841-53 0001118-29.2019.827.2714 R$ 107,82 

EXITO FACTORING PARAISO FOMENTO 
MERCANTIL LTDA 

09.339.810/0001-41 5000543-60.2011.827.2731 R$ 67,00 

FAULO PEREIRA DE SOUSA 101.635.301-49 0003084-84.2016.827.2729 R$ 136,87 

FEDERACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DO 
ESTADO DO TOCANTINS - FEQUAJU-TO 

10.637.881/0001-00 0011333-24.2016.827.2729 R$ 158,20 

FERNANDO MIRANDA REIS  047.619.971-92 0016637-05.2018.827.2706  R$ 46,50 

FERSIL COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA  86.953.262/0001-96  5000951-72.2002.827.2729 R$ 366,09 

FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 
BITTENCOURT 

05.843.211/0001-00  0000940-07.2015.827.2719 R$ 71,77 

GEROLISA ANTONIO RAMOS SILVA 645.160.161-68  0001728-56.2018.827.2738 R$ 127,92 

 GILSON ALVES TOLEDO 191.763.411-00 0001501-10.2015.827.2726 R$ 28,50 

GILSON FERREIRA DE SOUSA 642.095.981-00 5000099-48.2007.827.2737 R$ 515,53 

 HEBER TAGUATINGA GODINHO 121.586.821-91 5008821-56.2011.827.2729 R$ 176,60 

HELDER MARTINS DO RAMOS  006.121.221-07 0034396-49.2014.827.2729 R$ 214,31 

 HP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA  06.201.620/0001-75 0008886-98.2017.827.2706 R$ 12.352,38 

IDERLI MARINHO NEVES 008.745.063-10 0008087-20.2016.827.2729 R$ 35,50 

 IRENILDES CAMPOS PEREIRA 000.521.541-22 0021283-57.2016.827.2729 R$ 139,95 

JAIRO FERREIRA DE SOUSA 310.521.691-04 5000099-48.2007.827.2737 R$ 515,53 

JMF CONSTRUCAO, INCORPORACAO E 
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI 

17.318.523/0001-83  0020076-52.2018.827.2729 R$ 143,88 

JOAO BARROS DA SILVA  388.797.351-87 0002300-05.2019.827.2729 R$ 146,39 

 JOÃO CARNEIRO DA SILVA 599.381.617-15 0024463-18.2015.827.2729 R$ 167,08 

 JOAO TEIXEIRA FILHO  337.080.611-87  0002418-97.2017.827.2713 R$ 3.345,44 

JORGE ALBERTO GOMES LINDEMAIER  207.767.480-68 0002031-71.2020.827.2715 R$ 117,77 

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA  036.711.271-04 5000772-20.2011.827.2731 R$ 483,74 

 JOSE VANDERLEI NUNES 424.914.871-87 5004390-81.2013.827.2737 R$ 183,03 

 LOJAS TROPICAL -COMERCIO DE ARTIGOS 
DO VESTUARIO LTDA 

 02.358.684/0001-23 0016855-33.2018.827.2706 R$ 8.452,67 

M.G DOS REIS E CIA LTDA 02.201.749/0001-22  0008336-60.2014.827.2722 R$ 72,50 

MARIA ASSI SANTOS DE OLIVEIRA 394.739.531-00 5007259-41.2013.827.2729 R$ 131,98 

MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA 041.654.141-07  0002102-26.2018.827.2721 R$ 159,46 

MARIETA EDUARDO TOLEDO 388.620.691-20 0001501-10.2015.827.2726 R$ 28,50 

MÔNICA SILVINA CARNEIRO 006.172.351-71 0007354-12.2015.827.2722 R$ 156,08 

NAILSON PAULINO DE BRITO 132.738.254-72  0010111-37.2019.827.2722 R$ 112,12 

OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.794.363/0001-08  0040824-76.2016.827.2729 R$ 159,61 

OSMAR ANDRADE DE OLIVEIRA 793.329.351-49  0027677-12.2018.827.2729 R$ 127,17 

PABLO REMERGTON DA SILVA  060.051.941-43 0000308-90.2019.827.2702 R$ 218,75 

PARANA COM. DE PROD. ALIM. EIRELI  09.568.175/0001-74  5040768-60.2013.827.2729 R$ 48,50 

PAULO CARNEIRO CORREIA  219.336.771-04  0006139-96.2018.827.2721  R$ 30,50 

PAULO DE TARSO ANDRADE PEGO 000.391.251-57 0007466-73.2018.827.2722 R$ 44,00 

PAULO MARCOS SILVA RAMOS 038.592.861-02 0003564-52.2017.827.2721 R$ 105,50 

PAULO ROGERIO DA SILVA 251.258.421-68 5000772-20.2011.827.2731 R$ 483,74 

PEDRO IVO SOARES 159.647.871-34 0002274-07.2019.827.2729 R$ 125,53 

PEDRO NELSON BARROS 096.622.786-72 5009434-76.2011.827.2729 R$ 218,29 

RAIMUNDA DO CARMO PEREIRA OLIVEIR 851.395.641-49 0022005-91.2016.827.2729 R$ 143,53 
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RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA 363.580.531-91  5000380-34.2011.827.2714 R$ 196,99 

RAUL GOMES FAGUNDES 889.209.411-49 0007284-19.2020.827.2722 R$ 33,00 

REGINA MARCIA SILVA RODRIGUES SOUSA 
LIMA 

 963.567.821-53  5000191-88.2013.827.2713 R$ 63,66 

 RENATO CUCATU INACIO 070.524.748-16  0001068-60.2016.827.2729 R$ 161,21 

RITA BARROSO DE SOUZA  117.331.602-72  0000783-88.2016.827.2722 R$ 74,00 

RODOLFO BARBOSA ROCHA 048.204.671-66 5000010-79.2012.827.2727 R$ 23,50 

ROLINS E ROCHA LTDA-ME 21.582.576/0001-84 0020566-17.2016.827.2706 R$ 281,50 

RONALDO VELOSO DA SILVA 003.397.111-08 0028228-31.2014.827.2729 R$ 171,11 

ROSA MARIA PIRES DOS REIS 806.600.371-49 0005734-12.2018.827.2737 R$ 149,95 

ROZANIA PEREIRA SOUTO BARBOZA 829.580.501-06 0005348-05.2015.827.2731 R$ 109,00 

 RUI CARLOS DE SIQUEIRA  371.306.921-20 5030109-89.2013.827.2729 R$ 209,70 

RUTH BARROS DA SILVA FONSECA 05.405.638/0001-26 5037275-75.2013.827.2729 R$ 180,65 

SANDRA PEREIRA BARROS 025.460.411-00  0002517-85.2017.827.2707 R$ 74,00 

TAVYLLA PEREIRA SILVA 014.068.561-85  0028545-53.2019.827.2729  R$ 151,50 

U DA SILVA GUEDES 15.288.859/0001-15 0029226-62.2015.827.2729 R$ 133,50 

UNIAO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES 
SECUNDARISTAS DE ARAGUAINA 

02.926.165/0001-14 5000003-63.2006.827.2706 R$ 92,10 

VALTAIDE PINTO GOMES 003.772.151-80 0017637-55.2019.827.2722  R$ 57,10 

 VANDA MARTINS DA CUNHA 000.220.961-67 5022317-84.2013.827.2729 R$ 122,50 

WILSON FELICIANO DE SOUSA 133.222.491-15 5000091-57.2013.827.2706 R$ 1.083,50 

 YMPACTUS COMERCIAL S/A 11.669.325/0001-88 0002111-61.2018.827.2729 R$ 25,50 
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