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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002456-50.2020.8.27.2731/TO - SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: B. F. S/A C., F. E I. (AUTOR) 

ADVOGADO: HUDSON JOSE RIBEIRO – OAB/SP 150060 
APELADO: G. M. F. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR COM 
APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO EM OUTRA COMARCA. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO DIRETAMENTE AO 
JUÍZO DA LOCALIDADE EM QUE SE ENCONTRA O BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
Não angularizada a relação processual e ausente pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como frustradas as 

diligências para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, irretocável a sentença que extinguiu o feito, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. Com vistas à apreensão do veículo objeto da 
lide, a parte interessada poderá diligenciar diretamente junto ao Juízo da Comarca em que localizado o bem, sempre que este 
estiver em local distinto daquele em que tramita o feito, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da 

ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo (art. 3º, § 12, Decreto-Lei nº 
911/1969). 3. Hipótese dos autos que configura inércia da autora e não abandono da causa, estando dispensada, portanto, a 
prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante art. 485, § 1º, do CPC/15. 4. Apelo conhecido e improvido. 
Sentença mantida. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença singular por seus próprios fundamentos, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005505-29.2020.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005505-29.2020.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 

ADVOGADOS: FRANCIELLE PAOLA RODRIGUES BARBOSA – OAB/TO 004436 E ÉRICO VINICIUS RODRIGUES BARBOSA 
– OAB/TO 004220 
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE - TO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FÉRIAS ANTECIPADAS. 
LEGALIDADE OU NÃO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. O cerne da lide posta em debate, gira em torno da declaração, de legalidade ou não, 

dessas férias concedidas pelo Poder Executivo Municipal. Cabe, portanto, ao Juízo a quo analisar tal pendenga e declarar o que 
entender de direito. 2. Recurso não conhecido, nos termos do art. 923, inciso III do CPC. Sentença cassada de ofício. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NÃO 
CONHECER do recurso interposto e, CASSAR de ofício a sentença recorrida para o fim de determinar o regular prosseguimento 

do feito, nos termos alhures, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001885-90.2017.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001885-90.2017.8.27.2729/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (HOSPITAL UNIMED PALMAS) (AUTOR) 
ADVOGADO: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO – OAB/TO 08656A 
APELADO: FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: ESPÓLIO DE ALDENIRA CIRILO DE CARVALHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. INÉRCIA. ABANDONO 
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para fins de aplicação do inciso III do art. 485 do CPC, a 
configuração do abandono da causa se perfaz com a inércia da parte após a sua intimação pessoal a que alude o §1º desse 
mesmo artigo. 2. Se, depois de reiteradas intimações, inclusive tendo sido uma pessoal, a apelante não comparece aos autos 
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para manifestar interesse no prosseguimento do feito, é escorreita a extinção da demanda sem resolução de mérito por 
abandono de causa. 3. Apelação conhecida e não provida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de não terem sido 

fixados em primeiro grau, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000414-40.2015.8.27.2719/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000414-40.2015.8.27.2719/TO 

RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTES: APPIA LARISSA RIBEIRO COSTA (AUTOR) E RAPHAELLE GLORIA MOREIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: JANILSON RIBEIRO COSTA – OAB/TO 000734 
APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (RÉU) 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. 
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ILEGALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. 
Para fins de aplicação do inciso II do art. 485 do CPC é imprescindível a intimação a que alude o § 1º desse mesmo artigo à 

pessoa do autor. Precedentes do STJ. 2. Para configuração do abandono da causa que justifica a medida extrema de extinção 
do feito, além da prévia intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC, é imperiosa a ausência de prática de ato 
determinado à parte autora, sem o que não se pode impor-lhe o pesado ônus processual. 3. Apelo conhecido e provido para 
cassar a sentença. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado o 
prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008668-30.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0008668-30.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 

PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: JONATHAN ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR 

SERVIÇOS HOSPITALARES - LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES. TESES DE RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MINIMAMENTE 
REFORMADA DE OFÍCIO. 1. A administração Pública se submete ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88). 2. A Indenização 

Compensatória por Serviços Hospitalares - ICHS, não comporta limitação pelo teto constitucional, já que sua legislação de 
regência (art. 1º, da Lei nº 2.614/2012) a prevê como verba indenizatória, rezando expressamente que "não computada para 
efeito de limite remuneratório, na conformidade do art. 37, §11, da Constituição Federal". 3. A lei em comento goza de presunção 
de constitucionalidade, de maneira que, enquanto não declarada a invalidade/inconstitucionalidade, o pagamento do ICHS não 

está limitado ao teto previsto na Carta Magna. Precedentes do TJ-TO. 4. Devem ser afastadas as teses de reserva do possível, 
insuficiência de recursos e dotação orçamentária, sem qualquer demonstração concreta da inviabilidade alegada. 5. Recurso de 
apelação conhecido e não provido. Sentença reformada tão somente para determinar que a verba honorária seja fixada em fase 
de liquidação. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
DO RECURSO e, em seu mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 
2020. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007374-93.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003465-04.2020.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: EPAMINONDAS ALEXANDRE DE CARVALHO 

ADVOGADO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS – OAB/TO 007586 
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA TERRA GRANDE S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - COLINAS DO 

TOCANTINS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA 
GRATUITA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA POSTULANTE. 
PRESUNÇÃO FAVORÁVEL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O magistrado de 

origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária por entender que inexiste prova da impossibilidade de custeio das despesas  
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processuais. 2. Contudo, nos autos há elementos que demonstram a alegada hipossuficiência, considerando que o agravante é 
pessoa de parcos recursos financeiros e o alto valor da causa. 3.   Gozará do benefício da gratuidade judiciária toda pessoa com 
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do artigo 
98, caput, do CPC. 4. O agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, inexistindo qualquer indício de prova em sentido 

contrário. 5. Recurso Provido. Decisão reformada. Concedida a gratuidade da justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO, para confirmar a tutela deferida e conceder a 
gratuidade da justiça ao autor/agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 28/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 07 de janeiro de 2021 
O Doutor Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito e Diretor do Foro (respondendo) pela Comarca de Ananás, Estado do Tocantins, no 
uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 

dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 

CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 
recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021, expedida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Tocantins, que estabelece a redução das atividades presenciais dos usuários internos para 25% até dia 
31.01.2021;  
CONSIDERANDO o art. 3º da Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE que garante autonomia ao Diretor do Foro 
para que, caso seja necessário, adote medidas mais restritivas, observadas as peculiaridades de cada unidade judicial e 

administrativa, podendo, inclusive, estabelecer o regime de teletrabalho integral. 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o retorno de 25% (vinte e cinco por cento) das atividades presenciais no âmbito do Fórum da Ananás até o 

dia 31 de janeiro de 2021, medida que poderá ser reavaliada pela Diretoria do Foro da Comarca de Ananás. 
Parágrafo único:  Fica estabelecida a necessidade de  presença de no mínimo 01 servidor em cada cartório judicial. 
Art. 2º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho até nova 
determinação, subordinados à fiscalização de produtividade pela chefia imediata. 

Art. 3º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, os quais serão realizados remotamente 
pelos meios tecnológicos disponíveis, devendo os meios de acesso serem afixados em local visível na entrada do prédio do 
fórum. 
Endereço eletrônico: df-ananas@tjto.jus.br 

Telefone: (63) 3464-1580/ 3464-1413 
Art. 4º  Os terceirizados continuarão a cumprir o horário determinado pelo Tribunal de Justiça. 
Art. 5º Os oficiais de justiça cumprirão mandados de natureza urgente, com a possibilidade de cumprimento de outros mandados 
que venham a entender como possíveis de cumprimento por ausência de situação de risco de contaminação pelo COVID-19. 

Parágrafo único: não há impedimento à confecção de mandados e remessa dos mesmos aos oficiais de justiça, pelos 
servidores dos cartórios, para cumprimento posterior. 
Art. 6º Ficam suspensos, até 31 de janeiro de 2021, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 

em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 7º Havendo casos omissos, estes serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 8º Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se ou suspendendo-se disposições em 

contrário. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 5000653-76.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 
RÉU: C. R. BORGES PEREIRA - REVEL 

RÉU: WALLINGTAN RODRIGUES PEREIRA - REVEL 
RÉU: WASHINGTON RODRIGUES PEREIRA - REVEL 
RÉU: MARCIO ALVES PEREIRA - REVEL 
RÉU: MARCOS ALVES PEREIRA - REVEL 

RÉU: JULIANA RODRIGUES PEREIRA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 120: "...Ante o exposto, DEFIRO o pedido para que sejam penhorados os direitos aquisitivos 
dos executados derivados do contrato de alienação fiduciária em garantia, referente aos veículo localizado na pesquisa do 
sistema RENAJUD  107. Assim, determino; 1 EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN para  no prazo de 15 (quinze), dias informe qual 

instituição financeira que figura como credora fiduciária do automóvel veículo localizados no evento 144. 2 APÓS, LAVRE-SE o 
termo de penhora dos direitos aquisitivos do executado derivado do respectivo contrato de alienação fiduciária; em seguida 
EXPEÇA-SE mandado ou carta precatória, coforme o caso, comunicando à(s) instituição (ões) financeira(s)acerca da penhora 
sobre os direitos aquisitivos do executado derivados do(s) contrato(S) de alienação fiduciária referente aos veículo(s)  MOTO 

HONDA/BIZ 125 MODELO 2018, PLACA QKK4276, CHASSI 9C2JC4830JR026863. 2.1  INTIME-SE o executado para ciência 
da penhora do direito aquisitivo derivado do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia dos veículos, 
CIENTIFICANDO-O que pode apresentar manifestação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVE-SE e PROCEDA-
SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se 

conclusão no momento oportuno. Intime-se.Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 5001134-34.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

RÉU: JOAO GOMES DOS SANTOS - REVEL 
RÉU: AURENEIDE MATOS DE CASTRO DOS SANTOS 
RÉU: STOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 164: "...Destarte, ante as infrutíferas tentativas de busca de bens da pessoa jurídica 

executada (bacenjud, renajud, intimação para indicação de bens penhoráveis, pesquisa de imóveis, expedição de mandado para 
penhora de bens) as quais restaram todas infrutíferas, DEFIRO o pedido de penhora de percentual faturamento da empresa SK 
AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS, nos termos do disposto na norma do art. 866 do CPC/15. Assim, 
nomeio Fábio Alves Carvalho como administrador-depositário, perito devidamente cadastrado no E-PROC, o qual fica investido 

de todos os poderem que concernem à administração da empresa executada. Determino: 1 INTIME-SE o administrador-
depositário, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dizer se aceita o encargo, apresentar proposta de honorários, currículo, 
com comprovação de sua especialização e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico de e-mail, para onde serão 
dirigidas as intimações pessoais; 2 ADVIRTA-O que o silêncio quanto à aceitação do encargo e apresentação da proposta de 

honorários periciais, acarretará aplicação de multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, comunicação à 
corporação profissional competente (CPC, art. 468, § 1º c/c art. 77, § 2º); 3 Apresenta a proposta, INTIME(M)-SE a parte autora, 
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar acerca dos honorários e efetuar o competente depósito judicial; 4 Após, 
venham os autos conclusos para as determinais determinações, a fim de que seja dado prosseguimento na penhora de 

percentual do faturamento da empresa. 5 Por fim, por ser a penhora de recebíveis de cartão de crédito equipara à penhora de 
faturamento, deixo, por ora, de expedir os ofícios na forma requerida no evento 159, a fim de que, primeiramente, seja resolv ida 
e finalizada a questão da nomeação do administrador-depositário. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Cumprimento de sentença Nº 0013584-16.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: LUCIA SILVA MARTINS NOLETO 
AUTOR: GOMES E CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 
RÉU: SOLANGE COELHO BRANDAO - REVEL 

RÉU: OMEZINDA BRANDÃO COELHO 
RÉU: FRANSCISCO COELHO DA SILVA 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 137: "...Ante o exposto: 1 DEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas 
dos executados; 2 DEFIRO o pedido de realização de pesquisa de veículos de propriedade dos executados formulado pelo 

exequente, porquanto se trata de medida útil ao regular prosseguimento do feito. Determino: 1 após o término do prazo recursal 
ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, 
PROMOVA-SE o desbloqueio dos valores constritos nas contas dos executados (evento 127); acaso necessário em razão de 
ausência de êxito dessa diligência via sistema BACEN-JUD/SIBAJUD, OFICIE-SE à CEF para que seja promovido o desbloqueio 

dos valores; 2 PROMOVA-SE a pesquisa de veículos de propriedade dos executados via sistema RENAJUD, observando-se a 
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portaria 001/2019 deste juízo para a realização dessa diligência; 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 
deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (20) DIAS  
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 

Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Divórcio Litigioso, processo n° 0015831-96.2020.8.27.2706, requerido por STENYO RAYDERES SILVA CARVALHO, em face de 
GISELLE PERPETUA MAGALHÃES CARVALHO, SENDO O PRESENTE PARA citar A REQUERIDA GISELLE PERPETUA 

MAGALHÃES CARVALHO, brasileira, casada, micro empresária, inscrita no CPF sob o nº 254.638.798-77, estando em lugar 
incerto e não sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta 

Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 de dezembro de 2020. Eu Ana Claudia Sousa Silva, Escrevente, digitei e 
subscrevi.” 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento t iverem, que através deste 

CITA o(s) executado(s): INCORPORADORA VILA BOA LTDA - CNPJ n°: 02494987000173, na pessoa de seu representante 
legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0018687-67.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 26.924,23 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos),  

representada pelas CDAs n° 20190002980, 20190002981, 20190002983, 20190002984 e 20190002985, datada de 24/07/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 

exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios 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; Cumpra-se. Araguaína, 20 de agosto de 2019. Juiz SERGIO APARECIDO PAIO". 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 12 dias do mês de janeiro de 

2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (Quinze) DIAS 
Classe da ação: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO  
Nº dos Autos: 0016367-10.2020.8.27.2706 

Acusado: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 
Vítima: ARANTXA COSTA DOS SANTOS 
Edital para Citar e Intimar o acusado (a): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA, brasileiro, casado, natural de Rio Branco-
AC, nascido aos 01/09/1987, filho de Rosalvo Humberto Costa e Maria de Fátima Nobre dos Santos, RG nº 908.148 SSP-TO e 

CPF nº 019.864.951-75, atualmente em local incerto ou não sabido, o qual foi denunciado nas penas dos artigos artigo 147, 
“caput”, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação 
penal, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, f ica 
citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 

comparecimento pessoal do acusado ou 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. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0015650-37.2016.8.27.2706 
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Acusado: LEANDRO COSTA DA SILVA 
Vítima: Wanessa Rodrigues Lopes 
Edital para Citar e Intimar a vítima: Wanessa Rodrigues Lopes, brasileira, natural de Araguaína-To, nascida no dia 22/09/1992, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 

transcrito: “... Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido 
formulado na denúncia para ABSOLVER LEANDRO COSTA DA SILVA, brasileiro, união estável, ajudante de carga, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 29.08.1992, filho de Edivaldo da Silva e de Maria Elenice Gomes Costa, RG nº 1.131.566 SSP/TO e 
CPF nº 052.494.681-79, da imputação prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, com as implicações 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. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO  
Nº dos Autos: 0003273-29.2019.8.27.2706 
Acusado: KENNEDY GONÇALVES FERNANDES 

Vítima: MARINA LUCENA LIMA 
Edital para Citar e Intimar o acusado (a): MARINA LUCENA LIMA, brasileira, união estável, lavradora, natural de Barra do 
Corda-TO, nascida aos 27/11/1991, filha de Cristina Maria Lucena Silva, inscrita no CPF nº 047.027.183-39, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o 

exposto, com base no art. 386, inciso VI, do 6 Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia 
para ABSOLVER KENNEDY GONÇALVES FERNANDES, brasileiro, união estável, vendedor autônomo, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 20.08.1988, filho de Orlando Soares Fernandes e Rosa Amélia Pereira Gonçalves, RG n.º 1.048.084 
SSP/TO, da imputação do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, 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. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Classe da ação: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO  
Nº dos Autos: 0004077-70.2014.8.27.2706 
Acusado: EDSON ALVES DOS SANTOS 
Vítima: FRANCISCA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA 

Edital para Citar e Intimar o acusado (a): FRANCISCA CRISTIANA FERREIRA DE SOUSA, alcunha "Cristina" brasileira, em 
união estável, serviços gerais, natural de Tauá-CE, nascida 16.06.1975, filha de Francisco Ferreira de Sousa e de Luisa Ferreira 
de 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 EDSON ALVES DOS SANTOS, 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: 0011573-43.2020.8.27.2706 
Acusado: R. V. F. 

Vítima: V. F. F., (menor representada pela sua mãe M. F. dos. S.)  
Edital para Citar e Intimar a vítima: V. F. F., (menor representada pela sua mãe M. F. dos. S.) brasileira, solteira, estudante, 
nascida aos 05/03/2003, natural de Araguaína-TO, filha de Maurilene Ferreira dos Santos e Raimundo Vieira Farias, CPF n° 
072.856.211-10, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 

dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, deferidas neste feito, 
as quais terão eficácia até o fim da persecução penal já iniciada no inquérito policial nº 0011675-65.2020.8.27.2706..."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: 0012465-20.2018.8.27.2706 

Acusado: D. DE. S. S. 
Vítima: M. S. DE. A. 
Edital para Citar e Intimar o acusado: D. DE. S. S., brasileiro, união estável, filho de Lenice de Sousa Silva, nascido aos 
18/09/1982, CPF nº 752.349.632-68, 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 
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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 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0015650-37.2016.8.27.2706 
Acusado: LEANDRO COSTA DA SILVA 

Vítima: Wanessa Rodrigues Lopes 
Edital para Citar e Intimar o acusado: Leandro Costa da Silva, nascido aos 29/08/1992, união estável, inscrita no CPF n° 
052.494.681-79, filho de Maria Elenice Gomes Costa e Edivaldo da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto, com base no art. 386,  

inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER LEANDRO 
COSTA DA SILVA, brasileiro, união estável, ajudante de carga, natural de Araguaína/TO, nascido aos 29.08.1992, filho de 
Edivaldo da Silva e de Maria Elenice Gomes Costa, RG nº 1.131.566 SSP/TO e CPF nº 052.494.681-79, da imputação prevista 
no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, com as implicações 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. 
 

Editais de citações 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: 0000026-69.2021.8.27.2706 
Acusado: R. S. F. 

Vítima: B. P. DE. O. 
Edital para Citar e Intimar a vítima: B. P. DE. O, brasileira,  natural de Araguaína-To, nascida no dia 04/12/1996, do lar, união 
estável, filha de Jacinta Raimunda Pereira de Oliveira, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, 
DETERMINO ao suposto agressor R. S. F.: a) o seu imediato afastamento do imóvel, onde reside a requerente, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal, caso haja. Em caso de resistência o Sr. Oficial de Justiça está desde 
já autorizado a usar a força policial. Caso a ofendida não mais esteja residindo no imóvel, e sendo interesse da mesma, deverá o 

Sr. Oficial reconduzi-la ao respectivo domicílio após o afastamento do requerido. b) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente;c) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público;d) Está proibido ainda de manter contato com a 

ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;..."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: 0000019-77.2021.8.27.2706 
Acusado: T. R. M. C. 
Vítima: V. B. DA. C.  
Edital para Citar e Intimar o acusado: T. R. M. C., brasileiro, união estável, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 

decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, 
DETERMINO ao suposto agressor T. R. M. C.: 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, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; 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;...” 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. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL  
Nº dos Autos: 0028807-72.2019.8.27.2706 
Acusado: P. R. DA. C. 

Vítima: I. F. L. 
Edital para Citar e Intimar o acusado: P. R. DA. C., brasileiro, autonômo, solteiro, nascido aos 15/05/1999, filho de Vitoriana 
Ribeiro da Cruz, CPF n° 083.279.253-50, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, 

DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No 
curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a 

ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar qualquer lugar em que a vítima 
esteja, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;..." 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: 0016497-97.2020.8.27.2706   

Acusado: S. F. M. S. 
Vítima: M. S. G. 
Edital para Citar e Intimar o acusado: S. F. M. S., brasileiro, Ajudante de Obras, nascido aos 20/08/1980, da 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 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..." 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. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 ( Sessenta) DIAS 

Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0021556-37.2018.8.27.2706 
Acusado: DANIEL DAVI ALVES DE SOUSA 
Vítima: ELINETE HAQUEL PEREIRA MACHADO 

Edital para Citar e Intimar o acusado:  DANIEL DAVI ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Araguaína-
TO, nascido aos 28.11.1992, filho de Luciene Alves de Sousa, portador do CPF n°. 044.295.001-26 e RG n°. 976.400 SSP-TO, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR DANIEL DAVI ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Araguaína-TO, nascido aos 
28.11.1992, filho de Luciene Alves de Sousa, portador do CPF n° 044.295.001-26 e RG n°. 976.400 SSP-TO, como incurso nas 
sanções do artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal, aplicando o disposto no artigo 7º, inciso I, 
da Lei nº 11.340/06..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira 
Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (Noventa) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Nº dos Autos: 0020163-09.2020.8.27.2706 
Acusado: JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO 
Vítima: GILDÁSIA MARIA VARGAS DE SOUSA 
Edital para Citar e Intimar a vítima: GILDÁSIA MARIA VARGAS DE SOUSA, brasileira, convivente em união estável, 

empregada doméstica, nascida aos 13/01/968, natural de Araguaína/TO filha de Maria Nésia Vargas de Sousa, atualmente em 
local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante 
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o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR JOSÉ 
RIBAMAR RIBEIRO, brasileiro, convivente em união estável, lavrador, natural de Pinheiro-MA, nascido aos 18/03/1969, filho de 
Eduvirgens Ribeiro, RG 1.303.780-SSP-TO, CPF n° 993.009.663-91, residente na Rua Solimões, nº 257, Jardim Paulista, em 
Araguaína-TO, atualmente recolhido na Casa de Prisão Provisória de Araguaína, como incurso nas sanções do artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 e 129, § 9º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações 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. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário  do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 

CONSIDERANDO  o contido no processo SEI n° 20.0.000025724-0. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS.  

RESOLVE: 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 15/01/2021 a 17/12/2021. 
Art. 2°- Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 

§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 

medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 3° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se 

dê a indispensável publicidade. 
Art. 4° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III desta Portaria. 
Art. 5º - Competirá á Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes do GRUPO 4 do Plantão Regional: 

a) INFORMAR à Diretoria do Fórum da Comarca de Arraias, via ofício ou memorando com antecedência mínima de 07 (sete) 
dias do início dos respectivos plantões, o nome, a matrícula  e telefone dos servidores plantonistas para que sejam habilitados no 
SISTEMA E-PROC. 
I) Caso não seja informado no prazo de 07 (sete) dias, ficará sob adstrita responsabilidade da Diretoria do Foro da Comarca 

responsável pelo Plantão da semana a inclusão das informações no Sistema EPROC. 
b) INFORMAR à Diretoria do Fórum da Comarca de Arraias com antecedência mínima de 07 (sete) dias do inicio do plantão,   as 
permutas ou quaisquer outras eventualidades, para apreciação do Magistrado Gestor da Escala. 
d) TODAS as comunicações referente ao Plantão Regional do Grupo 4, deverão ser encaminhadas no PROCESSO SEI 

Nº 21.0.000000288-4.? 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado  

Diretor do Foro 

ANEXO I DA PORTARIA Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, DE 08 DE JANEIRO DE 2021 – ESCALA DOS 
MAGISTRADOS. ?? 

DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

N° INÍCIO 
18h00min 

(SEXTA) 

ENCERRAMENTO 
11h59min 

(SEXTA) 

COMARCA/ PLANTONISTA 

01 15/01/2021 22/01/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

02 22/01/2021 29/01/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 
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03 29/01/2021 05/02/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

04 05/02/2021 12/02/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA -  (COMARCA PARANÃ) 

05 12/02/2021 19/02/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

06 19/02/2021 26/02/2021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

07 26/02/2021 05/03/2021 BALDUR ROCHA GIOVANNINI - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

08 05/03/2021 12/03/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

09 12/03/2021 19/03/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 

10 19/03/2021 26/03/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

11 26/03/2021 02/04/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

12 02/04/2021 09/04/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA -  (COMARCA PARANÃ) 

13 09/04/2021 16/04/2021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

14 16/04/2021 23/04/2021 BALDUR ROCHA GIOVANNINI - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

15 23/04/2021 30/04/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

16 30/04/2021 07/05/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 

17 07/05/2021 14/05/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

18 14/05/2021 21/05/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA -  (COMARCA PARANÃ) 

19 21/05/2021 28/05/2021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

20 28/05/2021 04/06/2021 BALDUR ROCHA GIOVANNINI - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

21 04/06/2021 11/06/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

22 11/06/2021 18/06/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA -  (COMARCA PARANÃ) 

23 18/06/2021 25/06/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

24 25/06/2021 02/07/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA -  (COMARCA PARANÃ) 

25 02/07/2021 09/07/2021 BALDUR ROCHA GIOVANNINI - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

26 09/07/2021 16/07/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 

27 16/07/2021 23/07/2021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

28 23/07/2021 30/07/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

29 30/07/2021 06/08/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA -  (COMARCA PARANÃ) 

30 06/08/2021 13/08/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

31 13/08/2021 20/08/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

32 20/08/2021 27/08/2021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

33 27/08/2021 03/09/2021 BALDUR ROCHA GIOVANNINI - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

34 03/09/2021 10/09/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

35 10/09/2021 17/09/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

36 17/09/2021 24/09/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 

37 24/09/2021 01/10/2021 MÁRCIO SOARES DA CUNHA - (COMARCA PARANÃ) 

38 01/10/2021 08/10/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

39 08/10/2021 15/10/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

40 15/10/2021 22/10/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

41 22/10/2021 29/10/2021 MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO - (COMARCA ARRAIAS) 

42 29/10/2021 05/112021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

43 05/11/2021 12/11/2021 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO – (COMARCA DE TAGUATINGA) 

44 12/11/2021 19/11/2021 BALDUR ROCHA GIOVANNINI - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

45 19/11/2021 26/11/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 

46 26/11/2021 03/12/2021 EDUARDO BARBOSA FERNANDES - (COMARCA ARRAIAS) 

47 03/12/2021 10/12/2021 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - (COMARCA DIANÓPOLIS) 

48 10/12/2021 17/12/2021 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA - (COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS) 

ANEXO II DA PORTARIA Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, DE 08 DE JANEIRO DE 2021 - OFICIAIS DE JUSTIÇA 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 

N° INÍCIO 
18h00min 
(SEXTA) 

ENCERRAMENTO 
11h59min 
(SEXTA) 

PLANTONISTA 

01 15/01/2021 22/01/2021 JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 
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02 22/01/2021 29/01/2021 RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA – MAT.195533- (COMARCA ALMAS) 

03 29/01/2021 05/02/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 

DIANÓPOLIS) 

04 05/02/2021 12/02/2021 REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

05 12/02/2021 19/02/2021 ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS – MAT.96045 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

06 19/02/2021 26/02/2021 VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ – MAT.141859 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

07 26/02/2021 05/03/2021 ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

08 05/03/2021 12/03/2021 JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

09 12/03/2021 19/03/2021 RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA – MAT.195533- (COMARCA ALMAS) 

10 19/03/2021 26/03/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

11 26/03/2021 02/04/2021 REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

12 02/04/2021 09/04/2021 ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

13 09/04/2021 16/04/2021 VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ – MAT.141859 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

14 16/04/2021 23/04/2021 ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS – MAT.96045 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

15 23/04/2021 30/04/2021 WILTON JOSÉ DE AMORIM LOPES – MAT.90847 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

16 30/04/2021 07/05/2021 JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

17 07/05/2021 14/05/2021 RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA – MAT.195533- (COMARCA ALMAS) 

18 14/05/2021 21/05/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

19 21/05/2021 28/05/2021 REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

20 28/05/2021 04/06/2021 ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

21 04/06/2021 11/06/2021 VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ – MAT.141859 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

22 11/06/2021 18/06/2021 ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS – MAT.96045 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

23 18/06/2021 25/06/2021 WILTON JOSÉ DE AMORIM LOPES – MAT.90847 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

24 25/06/2021 02/07/2021 JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

25 02/07/2021 09/07/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

26 09/07/2021 16/07/2021 VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ – MAT.141859 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

27 16/07/2021 23/07/2021 ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS – MAT.96045 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

28 23/07/2021 30/07/2021 REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

29 30/07/2021 06/08/2021 WILTON JOSÉ DE AMORIM LOPES – MAT.90847 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

30 06/08/2021 13/08/2021 RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA – MAT.195533- (COMARCA ALMAS) 

31 13/08/2021 20/08/2021 JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

32 20/08/2021 27/08/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 

DIANÓPOLIS) 

33 27/08/2021 03/09/2021 REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

34 03/09/2021 10/09/2021 ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

35 10/09/2021 17/09/2021 VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ – MAT.141859 – (COMARCA 

TAGUATINGA) 

36 17/09/2021 24/09/2021 ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS – MAT.96045 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

37 24/09/2021 01/10/2021 WILTON JOSÉ DE AMORIM LOPES – MAT.90847 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

38 01/10/2021 08/10/2021 JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 
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39 08/10/2021 15/10/2021 RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA – MAT.195533- (COMARCA ALMAS) 

40 15/10/2021 22/10/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 

DIANÓPOLIS) 

41 22/10/2021 29/10/2021 REMO COSTA E ROSA – MAT.226553 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

42 29/10/2021 05/112021 ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

43 05/11/2021 12/11/2021 VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ – MAT.141859 – (COMARCA 

TAGUATINGA) 

44 12/11/2021 19/11/2021 ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS – MAT.96045 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 

45 19/11/2021 26/11/2021 WILTON JOSÉ DE AMORIM LOPES – MAT.90847 – (COMARCA 
TAGUATINGA) 

46 26/11/2021 03/12/2021 RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA – MAT.195533- (COMARCA ALMAS) 

47 03/12/2021 10/12/2021 ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

48 10/12/2021 17/12/2021 PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ – MAT.95146 – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 

ANEXO III DA PORTARIA Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, DE 08 DE JANEIRO DE 2021 - OFICIAIS DE JUSTIÇA 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA DO TOCANTINS 

N° INÍCIO 18h00min 

(SEXTA) 

ENCERRAMENTO 

11h59min 
(SEXTA) 

PLANTONISTA 

01 15/01/2021 22/01/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

02 22/01/2021 29/01/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

03 29/01/2021 05/02/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

04 05/02/2021 12/02/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

05 12/02/2021 19/02/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

06 19/02/2021 26/02/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

07 26/02/2021 05/03/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

08 05/03/2021 12/03/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

09 12/03/2021 19/03/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – ( COMARCA PARANÃ) 

10 19/03/2021 26/03/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

11 26/03/2021 02/04/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

12 02/04/2021 09/04/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

13 09/04/2021 16/04/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

14 16/04/2021 23/04/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

15 23/04/2021 30/04/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

16 30/04/2021 07/05/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

17 07/05/2021 14/05/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

18 14/05/2021 21/05/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

19 21/05/2021 28/05/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

20 28/05/2021 04/06/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

21 04/06/2021 11/06/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

22 11/06/2021 18/06/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

23 18/06/2021 25/06/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

24 25/06/2021 02/07/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

25 02/07/2021 09/07/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

26 09/07/2021 16/07/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

27 16/07/2021 23/07/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

28 23/07/2021 30/07/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

29 30/07/2021 06/08/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

30 06/08/2021 13/08/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

31 13/08/2021 20/08/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

32 20/08/2021 27/08/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 
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33 27/08/2021 03/09/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

34 03/09/2021 10/09/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

35 10/09/2021 17/09/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

36 17/09/2021 24/09/2021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

37 24/09/2021 01/10/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

38 01/10/2021 08/10/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

39 08/10/2021 15/10/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

40 15/10/2021 22/10/2021 ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 – (COMARCA PARANÃ) 

41 22/10/2021 29/10/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

42 29/10/2021 05/112021 JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA – MAT.140960 – (COMARCA ARRAIAS 

43 05/11/2021 12/11/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

44 12/11/2021 19/11/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

45 19/11/2021 26/11/2021 RENIVAL SILVA – MAT.141761 (COMARCA ARRAIAS) 

46 26/11/2021 03/12/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

47 03/12/2021 10/12/2021 CLAUDIO DA COSTA SILVA – MAT.85248 – (COMARCA AURORA) 

48 10/12/2021 17/12/2021 RENATA MICHELLE MARRA NUNES – MAT.134658 – (COMARCA PARANÃ) 

 

 

AURORA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILTA, Juiz de   Direito       da Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 1ª Escrivania 

Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0002538-44.2020.827.2711, que o Ministério Público Estadual move 
contra o  acusado LUAN MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, união estável, nascido aos 30 de dezembro de 1994, em Aurora do 
Tocantins-TO, filho de  Mnaoel Rodrigues de Souza  e de  Luzideth Francisco de Moreira, inscrito no CPF sob o nº046. 799.221-
50,  residente em lugar incerto e não sabido, por infração tipificada no artigo 129, § 9º,  ambos do Código Penal com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006, e como o referido réu não foi encontrado, mandou o MM. Juiz de Direito expedir o presente 
Edital de Citação para dentro do prazo de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito, através de advogado constituído, 
caso não possua condições financeiras para constituí-lo, lhe será nomeado Defensor Público, em sua defesa o acusado poderá 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E, para que chegue ao 
conhecimento da acusada e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado 
no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 11 (onze) de janeiro de 2021, Eu Eliane Ramos Cândido Tavares, Técnica 

Judiciária, o digitei e conferi. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA- Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃOPRAZO: 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 JOSÉ ONEIDE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, nascido aos 19/03/1970, em Goiatins/TO, portador 
CPF: 029.580.915-50, RG nº 044799122012-8 SSP/MA filho de Maria de Lourdes Pereira da Silva e Luiz Rodrigues, residente e 
domiciliado na rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Colinas/TO. Cel.: (63) 99984-8581 pela prática, nos autos de ação penal nº 

00020935420198272713, 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 03 de dezembro de 
2020. Eu, _____ (Lorena Aparecida Menezes Reis) servidora de cartório, lavrei e subscrevi.  
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FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
E D I T A L   D E    C I T A Ç Ã O 0001072-62.2018.8.27.2718  
O Dr. Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito respondendo por esta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei 
etc...FAZ SABER aos que o presente Edital de Citação com o prazo de 15 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 

que por meio deste, CITA-SE, LUCILENE MELO RODRIGUES, brasileira, união estável, do lar, filha de João Carlos Rodrigues e 
Maria Nazareno Melo, Endereço RUA RUI BARBOSA1309 PROX. IGREJA ASSEMBLEIA Município XINGUARA-PA , com 
destino ignorado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para o termos de Ação de Guarda nº 0001072-62.2018.827.2718, 
tendo como parte a requerente Leandro Dias dos Santos, e para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos, advertindo-a, ainda sobre 
o que dispõe o art. 159 do ECA: “se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento 
e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo”. Tudo conforme decisão seguinte: “...Havendo 
acordo no CEJUSC, com manifestação favorável do Ministério Público, trocar para o localizador para CLS SENTENÇA RÁPIDA. 

Por outro lado, fazer intimação eletrônica à defesa técnica das partes por cinco dias e ao Ministério Público por trinta dias, caso 
haja acordo pelo CEJUSC, porém sem prévias manifestações.Não havendo acordo, associar ao feito o Grupo Gestor das 
Equipes Multidisciplinares - GGEM núcleo Araguaína, criado pela Portaria n. 1.859/2016, na forma regulamentada pela Instrução 
Normativa n. 04/2016, ambas deste Tribunal de Justiça, para que realize estudo social com elaboração de laudo, instruído com 

fotografias, com vistas a informar sobre o estado geral da família nos aspectos de moradia, alimentação, higiene, educação dos 
menores, relações de afeto entre os integrantes do grupo familiar, de onde provém os recursos familiares, e também quanto às 
condições de habitação dos mesmos, e em especial sobre a renda por cabeça. Juntado o relatório acima, e nos termos do art. 
334 do novo Código de Processo Civil, designe-se audiência de conciliação pelo CEJUSC, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias úteis, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência, respeitando o intervalo mínimo 
de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Deverá constar na citação que o demandado poderá oferecer  
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as 
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 

336),manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e 
presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos 
autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade 
processual (art. 337), inclusive independentemente de com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343). Conta-se 

o prazo para defesa do Promovido da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 
qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, caso também o autor já tenha demonstrado desinteresse na 
audiência de conciliação, conforme art. 335 do mesmo Código, devendo nesta última hipótese ser intimado o autor para sobre a 

defesa se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 338 e 339). Priorize-se a citação eletrônica, e não sendo possível, 
a citação por via postal, com aviso de recebimento. Já a citação por mandado de oficial de justiça ou por carta precatória só 
deverá ser utilizada quando não couber nas anteriores hipóteses (arts. 246 a 249). A intimação do autor para a audiência de 
conciliação será feita eletronicamente apenas na pessoa de seu advogado ou Defensor Público (§3º do art. 334). 

&#8203;Inclusive, ambas as partes deverão estar acompanhadas na audiência por seus respectivos advogados ou defensores 
públicos (§9º do art. 334)... Cumpra-se. Filadélfia, 18 de feveriero de 2019. As) Dr. Luatom Bezerra Adelino de lima, Juiz de 
Direito”. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será publicado e afixado no placar do Fórum. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do 

Tocantins, aos onze dias de janeiro de dois mil e vinte e um (18/01/2021) Eu, Danilo Burjack Silva, Servidor de Secretaria, o  
digitei e conferi. Ass.) Kilber Correia Lopes – Juiz de Direito. 
 

Portarias 
Portaria Nº 33/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 07 de janeiro de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Dr. Kilber Correia Lopes e Diretor do Foro desta Comarca de Filadélfia - TO, no uso 

das atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 587 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de dezembro de 2020, publicado no Diário da 
Justiça, nº 4876 na mesma data; 
CONSIDERANDO a necessidade da regular manutenção dos serviços na prestação da tutela jurisdicional nesta Comarca; 

CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 20.0.000025400-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Lotar o Sr. Francisco Marcos de Sousa Miranda, ao cargo de Assessor Jurídico de 1ª instância, no Gabinete do Juiz 
desta Comarca de Filadélfia - TO. 

Art. 2º Esta Portaria Retroage ao dia 18 de dezembro de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
O Excelentíssimo Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins - HERISBERTO E SILVA FURTADO 
CALDAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por meio 

deste vem intimar a pessoa de  GERNEI SOARES LIMA - filho de Maria Domingas Lopes Lima e Alcides Soares Carmo, nascido 
em 18.11.1983, natural de Goiatins - TO, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial proferida nos autos 
n. 0003309-92.2020.8.27.2720,   a seguir transcrita: “Ante o exposto, MANTENHO as medidas protetivas, conforme decisão do 
evento 4, quais sejam: “A- o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência do Sr. GERNEI SOARES LIMA com a 

ofendida; B- proibição para que o Sr. GERNEI SOARES LIMA entre em contato com a ofendida, seus familiares  e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; C- proibição para que o Sr. GERNEI SOARES LIMA se aproxime da ofendida e de seus 
familiares, bem como das testemunhas, devendo este manter uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros das referidas 
pessoas.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. CUMPRA-SE. INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.”. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, 
aos 11 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Maraína Moreira da Costa, ma.358131, digitei. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
O Excelentíssimo Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins - HERISBERTO E SILVA FURTADO 
CALDAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por meio 
deste vem intimar a pessoa de  JOVENILSON BORGES DA SILVA, sexo masculino, raça/cor: negra; solteiro, idade: 52 anos, 

profissão: pedreiro e de CIRLENE SOUZA SALES, filha de Ciza Souza Sales e Joaquim Bispo de Sales, nascida aos 
18.08.1978, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial proferida nos autos n. 0003006-
78.2020.8.27.2720,   a seguir transcrita: “Ante o exposto, MANTENHO as medidas protetivas, conforme decisão do evento 4, 
quais sejam: “1. afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a pessoa indicada como vítima, ficando autorizado a 

dele retirar apenas suas roupas, utensílios de uso pessoal, ferramentas de trabalho ou objetos de uso exclusivo;2. proibição de 
aproximação da pessoa indicada como vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros;3. proibição de com ela, familiares e 
testemunhas manter qualquer contato, seja por telefone, internet ou por interposta pessoa; e 4. não frequentar a residência da 
ofendida. Vincule o patrono do acusado (evento 42)..Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. CUMPRA-SE. INTIME-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.”. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Maraína Moreira 
da Costa, ma.358131, digitei. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
O Excelentíssimo Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins - HERISBERTO E SILVA FURTADO 
CALDAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por meio 

deste vem intimar a pessoa de  ELISMAR CARDOSO PARENTE, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 13.12.1985, natural 
de Goiatins/TO, RG 764.629 SSP/TO, CPF 017.650.851-10, filho de Maria da Paz Cardoso da Silva e Osmar Barbosa Parente, 
para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial proferida nos autos n. 0000596-81.2019.8.27.2720,   a seguir 
transcrita: “Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado ELISMAR CARDOSO PARENTE como 

incurso nas sanções do art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. 
CUMPRA-SE. INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.”. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 
um. Eu, Maraína Moreira da Costa, ma.358131, digitei. 

 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO 15(QUINZE) DIAS 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 

corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) Acusado (a)  
abaixo qualificado estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, 
fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10(dez) dias, ofereça por 
escrito, resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo Penal. AÇÃO 

PENAL N°.0004848-90.2020.8.27.2721 Incidência Penal: 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/cas 
disposições da Lei 11.340/06. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. ACUSADO: DANIEL 
PEREIRA BARBOSA, brasileiro, união estável, nascido aos 30/10/1997, natural de Guaraí, filho de CLAUDETE PEREIRA DE 
BRITO, CPF 05400989144, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Guaraí, Estado do Tocantins, aos 23/11/2020.Fabio Costa Gonzaga-Juiz de Direito. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 54/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 11 de janeiro de 2021 

O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição automática desta Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a necessidade de realizar nova designação para substituição do servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula 
nº 273052. 

R E S O L V E: 
Art. 1° - REVOGAR as Portarias de Substituição nº 09/2021, 10/2021 e 11/2021 de 07 de Janeiro de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Comunique-se a DIGEP para que proceda o lançamento manual da revogação das referidas portaria, para posterior 

lançamento do novo substituto. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 57/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 11 de janeiro de 2021 

Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das 
atribuições legais e etc., 
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir o calendário de feriados municipais na sede da Comarca de Guaraí/TO; 
RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o calendário de feriados no âmbito da Comarca de Guaraí/TO para o exercício de 2021: 
§1º 11 de Abril: Aniversário da Cidade (Lei municipal nº 85 de 17 de Fevereiro de 1975); 
§2º 29 de Junho: Padroeiro da Cidade - São Pedro (Lei municipal nº 85 de 17 de Fevereiro de 1975). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Comunique-se a Douta Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 30/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 07 de janeiro de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição automática desta Comarca de 

Guaraí, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a Portaria CCI nº 1.131, de 05 de Novembro de 2020 publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 
5736, a qual renova a cessão do servidor até 31/12/2021. 
CONSIDERANDO a necessidade de designar um colaborador para as atribuições de Oficial de Justiça “Ad Hoc” com 

exclusividade na Central de Execuções Fiscais nesta Comarca. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR o senhor GERVANDO MARTINS TIMBÓ, servidor cedido pelo Estado do Tocantins, matrícula 354722, para 
desempenhar as atribuições de Oficial de Justiça Ad Hoc para a finalidade exclusiva de responder pela Central de Execuções 

Fiscais desta Comarca, pelo prazo de 01/01/2021 a 31/12/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se Registre-se. Intime-se, enviando cópia aos Excelentíssimos Senhores Presidente e Corregedor Geral da Justiça, 
ambos, do Egrégio TJ/TO. 

 
Portaria Nº 38/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 08 de janeiro de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das 
atribuições legais e etc. 

CONSIDERANDO o deferimento de férias da servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis, matrícula nº 272741, lotada no 
CEJUSC dessa Comarca, a serem usufruídas no período de 11/01/2021 a 29/01/2021 e 01/02/2021 a 11/02/2021 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR o servidor JAIR SILVA EVANGELISTA, matrícula nº 101875 para, sem prejuízos de suas funções, substituir 

a servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis, matrícula nº 272741 no período de 11/01/2021 a 29/01/2021 e 01/02/2021 a 
11/02/2021 
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 
 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 1ª TEMPORADA DE JÚRI DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2021 

Aos onze dias do mês de janeiro  de dois mil e vinte e um, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na salão do 
Tribunal do Júri do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, 
Estado do Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Chefe de Secretaria Diane Goretti Perinazzo, por vídeo 
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conferência a representante da Defensoria Pública, Dra. Cristiane Souza Japiassu Martins e do Ministério Público, Dr. Breno de 
Oliveira Simonassi, presentes o representante da OAB DR. Elyedson Pedro Rodrigues Silva, e o advogado Dr. Gervanio Barros 
Gomes OAB-TO 5896. Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, 
com gravação em tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes 

concordaram com a realização do sorteio por videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de 
jurados para a 1ª temporada do primeiro semestre do ano de 2021. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior 
de cédulas para a formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta 
de jurados em número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam 

sorteadas 70 (cinqüenta) cédulas dentre as quais 55 titulares e 15 suplentes. Assim a urna foi aberta pelo magistrado, sendo 
retiradas as cédulas uma a uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e suplentes: 
JURADOS 

1.   ADRIELLE FIGUEIREDO FONSECA ESTUDANTE 

2.   NAIANE DIAS ARAUJO ESTUDANTE 

3.   ANDRESSA JALES MORAS ESTUDANTE 

4.   ANA LUCIA ALVES DA SILVA FAXINEIRA 

5.   LEANDRO DIAS DE CERQUEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNI 

6.   CAMILA MARIA LACERDA DA SILVA ESTUDANTE 

7.   ADRIANA NUNES DA SILVA VENDEDOR 

8.   CAMILA ALVES FERREIRA ESTUDANTE 

9.   MARCONIO LOPES DA SILVA ESCULTOR 

10.   LICIENE RODRIGUES DE SOUSA FARIA ASSISTENTE SOCIAL 

11.   STEFHANE TORIBIO MENDES ESTUDANTE 

12.   GEAMY FERREIRA DE SOUSA VILLA NOVA ESTUDANTE 

13.   VANIA RODRIGUES DO SACRAMENTO EMPRESARIA 

14.   SABRINA FREITAS DOS SANTOS ESTUDANTE 

15.   SEBASTIÃO CARLOS FERNANDES DOS REIS PROFESSOR 

16.   FERNANDO LIMA RODRIGUES ESTUDANTE 

17.   ANA BEATRIX BRITO FRECERO ESTUDANTE 

18.   ADRIANE GOMES ESPIRITO SANTOS RECEPCIONISTA 

19.   CLAUDIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO SERVIDOR PUBLICO 

20.   MAIRA ALVES DA COSTA PROFESSOR 

21.   CIBELE CASTRO SANTOS ESTUDANTE 

22.   BRUNA RAFAELA ROYER ESTUDANTE 

23.   FERNANDO FERNANDES DE AS ESTUDANTE 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4880 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2021 19 

 

 

 

24.   JOILSON DE SENA RODRIGUES VENDEDOR 

25.   LILIAN CANTUARIA TEIXEIRA ABREU PROFESSOR 

26.   THIAGO HENRIQUE ROCHA PEREIRA BANCARIO 

27.   OSNIR GALIZI EMPRESARIO 

28.   PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA COMERCIARIO 

29.   SILVANETE SOUSA CARNEIRO COMERCIANTE 

30.   DAIANNE LIMA DA SILVA PSICOLOGA 

31.   FRANCIEHELLY RODRIGUES OLIVEIRA ESTUDANTE 

32.   ANA CRISTINHA FRANCISCA DA SILVA EMPRESARIA 

33.   RUTH SANTOS CARVALHO ESTUDANTE 

34.   ITALLA MYKAELLE PEREIRA GOMES ESTUDANTE 

35.   EULANIA PEREIRA MARQUES AGENTE ADMINISTRATIVO 

36.   WESLEY ALVES DOS SANTOS RAMOS ESCULTOR 

37.   DEBORA BATISTA DO NASCIMENTO PROFESSOR 

38.   LEONARDO BARBOSA DE CARVALHO ESTUDANTE 

39.   PHABLO PEREIRA DA SILVA GOMES ESTUDANTE 

40.   ANDERSON COSTA DE GODOI ESTUDANTE 

41.   ISRAEL PEREIRA DA SILVA ESTUDANTE 

42.   ANA BEATRIX BISPO ARAUJO ESTUDANTE 

43.   LARA MARTINS DE PAULA ESTUDANTE 

44.   VIVALDO PINTO MOREIRA EMPRESARIO 

45.   STEFANNE ARAUJO DIAS ESTUDANTE 

46.   TALISSA STEFANNY MARTINS PEREIRA BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 

47.   AURELIA ALVES LIRA ESTUDANTE 

48.   FERNANDA SIMIONI AMARAL GERENTE 

49.   JADE FERREIRA FIGUEIREDO  ESTUDANTE 

50.   INGLYSON CARVALH GONÇALVES ESTUDANTE 

51.   KALLITA PEREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA 
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52.   SUZANA DE OLIVEIRA CONTADORA 

53.   AMANDA SNOVARSKI MORGENSTERN ODONTOLOGA 

54.   ANA BEATRIZ CARDOSO ZANINA LONIO ESTUDANTE 

55.   WYNND CIRILO DA SILVA DONA DE CASA 

SUPLENTES 

1.   RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS ESTUDANTE 

2.   IOLENE RODRIGUES DA SILVA ESTUDANTE 

3.   CAROLINA PALMA PIMENTA FURLAN ANALISTA DE SISTEMA 

4.   ANA CRISTINA CRUZ AGUIAR CÂMARA ODONTOLOGA 

5.   ALLYSSON BENDO CONCEIÇÃO SANTANA  ESTUDANTE 

6.   BARBARA RODDRIGUES ALVES ESTUDANTE 

7.   ANTONIO CARLOS FRANCRISCO DE OLIVEIRA ESTUDANTE 

8.   HOSANA VITÓRIA VIEIRA DE FREITAS ESTUDANTE 

9.   MOHAMEDE HASSAN ZAKI CHEBLI ESTUDANTE 

10.   POLIANA CORREIA BECKMAN SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 

11.   MONISE MENDONÇA VIEIRA ABREU PROFESSOR 

12.   RAILDA NUNES QUEIXABA TÉCNICA EM CONTABILIDADE 

13.   INES LOPES DE OLIVEIRA SANTOS ESTUDANTE 

14.   JALLES ALVES RIBEIRO CONTADOR 

15.   CASSIA LIMA DA SILVA  CONTADOR 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também 
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se 
lavrasse este termo, que eu Diane Goretti Perinazzo, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.Jossanner Nery Nogueira Luna, 

Juiz Presidente,Elyedson Pedro Rodrigues Silva, representando a OAB,Gervanio Barros Gomes OAB-TO 5896 

PAUTA DE JURI 2021 

  PROCESSO  ACUSADO ADVOGADO SITUAÇÃO PRISÃO PRONUNCIA DATA HORARIO TEM 

1 0011695.42.2019.827.2722 

JOÃO PEDRO 
BARROS 

OLIVEIRA 

DANILO 
BERNANDRO 

SOLTO   

26/02/20 09/02/21 8h30min 
1ª 

tem 
VINICIOS 

RIBEIRO LUZ 
DEFENSORIA PRESO 05/08/19 

                    

2 0002725.53.2019.827.2722 
ALINE DOS 
SANTOS 

DEFENSORIA PRESO 14/02/19 20/11/19 11/02/21 8h30min 
1ª 

tem 
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MAGNO 
NICOLAU 

SOARES 

EDMILSON PRESO 26/02/19 

                    

3 0005591.34.2019.827.2722 

ALEX SANTOS 

DA SILVA 
GERVANIO PRESO 29/11/18 

26/11/19 23/02/21 8h30min 
1ª 

tem 
MATHEUS 

TAVARES 
GUIMARÃES 

JOMAR PRESO 03/10/19 

                    

4 0000245.05.2019.827.2722 

ALEX SANTOS 

DA SILVA 
GERVANIO PRESO 03/12/18 

07/05/19 25/02/21 8h30min 
1ª 

tem 

GENILTON 
BATISTA DE 
AGUIAR 

DEFENSORIA PRESO 26/11/18 

GIOVANE 
RODRIGUES 
DO 

NASCIMENTO 

SUSPENSO FORAGIDO   

                    

5 0005585.27.2019.827.2722 

ALEX SANTOS 
DA SILVA 

GERVANIO PRESO 19/06/19 

23/10/19 02/03/21 8h30min 
1ª 

tem 

KAIQUE 
FERREIRA 

LOPES 

DEFENSORIA PRESO 18/06/19 

MATHEUS 
TAVARES 
GUIMARÃES 

JOMAR PRESO 03/10/19 

                    

6 0013909.40.2018.827.2722 

JULIO CESAR 
PEREIRA 
RODRIGUES 

VALTE 
JUNIOR 

PRESO 19/12/18 

13/04/20 04/03/21 8h30min 
2ª 

tem 
VITOR 
EMANOELE 
PEREIRA DA 

COSTA 

DEFENSORIA PRESO 19/12/18 

                    

7 
00200007-

07.2019.827.2722 

CLEITON DE 

ARAUJO 
NASCIMENTO 

DEFENSORIA SOLTO   

06/10/20 09/03/21 8h30min 
2ª 

tem SILAS DE 
ARAUJO 
NASCIMENTO 

DEFENSORIA PRESO 19/12/19 

                    

8 0002748.62.2020.827.2722 

DYESLEY 
SALES SANTOS 

DEFENSORIA PRESO 06/03/20 

22/10/20 06/04/21 8h30min 
2ª 

tem 
SHEREYK 
MONRONTE 
XERENTE 

DEFENSORIA PRESO 06/03/20 

                    

9 0005612.73.2020.827.2722 

MARIO BRENO 
RODRIGUES 
LOPES DE 

MORAIS 

JORGE 
BARROS 

PRESO   24/08/20 08/04/21 8h30min 
2ª 

tem 

                    

  DATA VAGA       15/04/2021     
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ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 2ª TEMPORADA DE JÚRI DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2021  
Aos onxe dias do mês de janeiro  de dois mil e vinte e um, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na salão do 
Tribunal do Júri do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, 
Estado do Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Chefe de Secretaria Diane Goretti Perinazzo, por vídeo 

conferência a representante da Defensoria Pública, Dra. Cristiane Souza Japiassu Martins e do Ministério Público, Dr. Breno de 
Oliveira Simonassi, presentes o representante da OAB DR. Elyedson Pedro Rodrigues Silva, e o advogado Dr. Gervanio Barros 
Gomes OAB-TO 5896. Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, 
com gravação em tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes 

concordaram com a realização do sorteio por videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de 
jurados para a 2ª temporada do primeiro semestre do ano de 2021. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior 
de cédulas para a formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta 
de jurados em número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam 

sorteadas 70 (cinqüenta) cédulas dentre as quais 55 titulares e 15 suplentes. Assim a urna foi aberta pelo magistrado, sendo 
retiradas as cédulas uma a uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e suplentes: 
JURADOS 

1.   MATEUS ALENCAR MORAIS ESTUDANTE 

2.   PEDRO FERNANDES QUEIROZ COMERCIÁRIO 

3.   ELIZERE FONSECA MILHOMENS SERVIDOR PUBLICO 

4.   FERNANDO DE DEUS SANTOS SERVIDOR PUBLICO 

5.   IRISNETE CARDOS DOS SANTOS RODRIGUES COMERCIÁRIO 

6.   ERNANDES FONSECA DA SILVA SERVIDOR PUBLICO 

7.   LEILANE LUSTOSA MACEDO DE OLIVEIRA JORNALISTA 

8.   ROSELY GONALVES DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 

9.   VIVIANE QUEIROZ DA SILVA PROFESSOR 

10.   DERCILEI GOMES QUEIROZ GERENTE 

11.   RODRIGO ALVES DA SLCA ANALSTA DE SISTEMA 

12.   ROGERIO MILHOMENS DE QUEIROZ ANALISTA DE SISTEMA 

13.   JOSE MARCIO FERREIRA DOMINGUES AUXILIAR DE ESCRITORIO 

14.   SHYRLEI VIEIRA SANTOS DE ITOZ ASSISTENTE SOCIAL 

15.   ANADIR PEREIRA COSTA VALE PROFESSOR 

16.   NILDO VANSCONCELOS DE SOUZA ADMINISTRADOR 

17.   ALYNE NUNES DOS SANTOS ESTUDANTE 

18.   RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ESCRITORIO 

19.   VAN HOLTRON ROMA OMENA FISCAL 

20.   AURELIO CARDOSO BARBOSA PSICOLOGO 

21.   MIRANIVE CARNEIRO DE MIRANDA COMERCIANTE 
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22.   POLIANA CIRQUEIRA CATUCA ESTUDANTE 

23.   FRANCISCO CEZAR DE FREITAS ANALISTA DE SISTEMA 

24.   RICARDO GOMES FALCÃO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

25.   ADAILTON RODRIGUES DA SILVA RECEPCIONISTA 

26.   NEURACY RODRIGUES DE FRAGA LOCUTOR 

27.   LENICE RIBEIRO DE SOUZA AGENTE ADMINSTRATIVO 

28.   ICARO JUSTINO DE BRITO AUXILIAR DE EXCRITORIO 

29.   BRUNA PEDROSA DE ARAUJO ESTUDANTE 

30.   TATIANA DE SOUZA LOPES SERVIDOR PUBLICO 

31.   GLAUCE MARIA RODRIGUES RIBEIRO LOPES CONTADOR 

32.   ELIANE GOMES BARBOZA BRITO BANCARIA 

33.   JOSE RAPHAEL SILVERIO SERVIDOR PUBLICO 

34.   MONALISA LIMA FERNANDES COMERCIANTE 

35.   DIVINO GONÇALVES RIOS ANALISTA DE SISTEMAS 

36.   DOMINGOS DE ARAUJO REIS NETO COMERCIÁRIO 

37.   PATRICIA PINHEIRO ALVES SERVIDOR PUBLICO 

38.   ANGELICA PEREIRA GAMA ESTUDANTE 

39.   ANDRE FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR 

40.   SANKIA TAYZE BEZERRA SALES MENDES AGENTE ADMINISTRATIVO 

41.   TATHIA BARGANHOLO FIGUEIREDO RODRIGUES CONTADOR 

42.   ELIO VICTORIONO DA SILVA JUNIOR ANALISTA DE SISTEMAS 

43.   EMANUELLA DE GODOI LEAL ESTUDANTE 

44.   NEURIVAN BEZERRA DE SOUZ COMERCIÁRIO 

45.   ANDREIA MIRANDA TEIXEIRA MORAES PROFESSOR 

46.   GILVAN COELHO DOS SANTOS COMERCIANTE 

47.   KAROLLY BATISTA BORGES MARTINS EMPRESÁRIA 

48.   FABIANA FERREIRA DE ANDRADE BANCARIO 

49.   MOISES FERREIRA SANTANA ESCULTOR 
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50.   IRAILDES BARBOSA DA COSTA ESTUDANTE 

51.   AGNALDO PEREIRA DE MIRANDA EMPRESARIO 

52.   MURELY GOMES DE OLIVEIRA PEDAGOGA 

53.   DEUSAMAR RIBEIRO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 

54.    VACIRENE AGUIAR MONTEL SERVIDRO PUBLICO 

55.   LUCIVANE PEREIRA GOMES FONSECA ASSISTENTE SOCIAL 

SUPLENTES 

1.   PHELIPE ROCHA RODRIGUES ESTUDANTE 

2.   ROSA CARDOSO BARBOSA ESTUDANTE 

3.   ROMARIO CARVALHO DA SILVA ESTUDANTE 

4.   CAMILA MATTOS PEREIRA ESTUDANTE 

5.   VIVYANE CARDOSO DOS SANTOS COELHO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

6.   MISLLANY CARDOSO DE SOUZA ESTUDANTE 

7.   AISLANY PEREIRA MRIZ PROFESSOR 

8.   MAÍRA IGNACUI SARMENTO PROFESSOR 

9.   SILVIA KATIA CUSTÓDIO AIRES COMERCIANTE 

10.   DANIELA MARIA DA SILVA PORTILHO ASSISTENTE SOCIAL 

11.   LILIAN PRIENNE DE OLIVEIRA EMPRESÁRIO 

12.   ELINE FLAURA ALVES COELHO BIBLIOTECÁRIO 

13.   THALYSON THULIO CAVALCANTE PAMPLONA BANCARIO 

14.   CAMILLA RIBEIRO LINO PSICOLOGA 

15.   THAISE MARIANO FIGUEIREDO RODRIGUES CONTADORA 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 

Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também 
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se 
lavrasse este termo, que eu Diane Goretti Perinazzo, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.Jossanner Nery Nogueira 

Luna,Juiz Presidente,Elyedson Pedro Rodrigues Silva, representando a OAB, Gervanio Barros Gomes OAB-TO 5896 

PAUTA DE JURI 2021 

  PROCESSO  ACUSADO ADVOGADO SITUAÇÃO PRISÃO PRONUNCIA DATA HORARIO TEM 

1 0011695.42.2019.827.2722 

JOÃO PEDRO 
BARROS 
OLIVEIRA 

DANILO 
BERNANDRO 

SOLTO   
26/02/20 09/02/21 8h30min 

1ª 
tem 

VINICIOS DEFENSORIA PRESO 05/08/19 
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RIBEIRO LUZ 

                    

2 0002725.53.2019.827.2722 

ALINE DOS 
SANTOS 

DEFENSORIA PRESO 14/02/19 

20/11/19 11/02/21 8h30min 
1ª 

tem 
MAGNO 

NICOLAU 
SOARES 

EDMILSON PRESO 26/02/19 

                    

3 0005591.34.2019.827.2722 

ALEX SANTOS 

DA SILVA  
GERVANIO PRESO 29/11/18 

26/11/19 23/02/21 8h30min 
1ª 

tem 
MATHEUS 

TAVARES 
GUIMARÃES 

JOMAR PRESO 03/10/19 

                    

4 0000245.05.2019.827.2722 

ALEX SANTOS 
DA SILVA 

GERVANIO PRESO 03/12/18 

07/05/19 25/02/21 8h30min 
1ª 

tem 

GENILTON 
BATISTA DE 
AGUIAR 

DEFENSORIA PRESO 26/11/18 

GIOVANE 
RODRIGUES 
DO 

NASCIMENTO 

SUSPENSO FORAGIDO   

                    

5 0005585.27.2019.827.2722 

ALEX SANTOS 
DA SILVA 

GERVANIO PRESO 19/06/19 

23/10/19 02/03/21 8h30min 
1ª 

tem 

KAIQUE 

FERREIRA 
LOPES 

DEFENSORIA PRESO 18/06/19 

MATHEUS 
TAVARES 
GUIMARÃES 

JOMAR PRESO 03/10/19 

                    

6 0013909.40.2018.827.2722 

JULIO CESAR 
PEREIRA 
RODRIGUES 

VALTE JUNIOR PRESO 19/12/18 

13/04/20 04/03/21 8h30min 
2ª 

tem 
VITOR 
EMANOELE 

PEREIRA DA 
COSTA 

DEFENSORIA PRESO 19/12/18 

                    

7 
00200007-

07.2019.827.2722 

CLEITON DE 

ARAUJO 
NASCIMENTO 

DEFENSORIA SOLTO   

06/10/20 09/03/21 8h30min 
2ª 

tem SILAS DE 
ARAUJO 
NASCIMENTO 

DEFENSORIA PRESO 19/12/19 

                    

8 0002748.62.2020.827.2722 

DYESLEY 
SALES 
SANTOS 

DEFENSORIA PRESO 06/03/20 

22/10/20 06/04/21 8h30min 
2ª 

tem SHEREYK 
MONRONTE 

XERENTE 

DEFENSORIA PRESO 06/03/20 

                    

9 0005612.73.2020.827.2722 
MARIO 
BRENO 

JORGE 
BARROS 

PRESO   24/08/20 08/04/21 8h30min 
2ª 

tem 
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RODRIGUES 
LOPES DE 

MORAIS 

                    

  DATA VAGA       15/04/2021     

 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0010391.71.2020.827.2722 

Chave do Processo nº 540696585020 
Denunciado: VALDINEI SOARES DA SILVA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência Contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os virem ou dele tiver 

conhecimento, que o presente edital com prazo de quinze (15) dias,  que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 
Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado VALDINEI SOARES DA SILVA,brasileiro, convivente em 
união estável, natural de Cristalândia-TO, nascido em19.07.1986, filho de Maria Alice Alves da Silva, inscrito no CPF n°. 
026.283.011-64, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso art. artigo 129, §9° e artigo 147,ambos do Código 

Penal, c/c as disposições da Lei n.º 11.340/200, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo 
de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas 
que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e 
conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário 

da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Eu, 
Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 04 de março de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 

LEILÃO: dia 04 de março de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (60% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 
do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5001797-49.2012.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA (CPF: 03.659.166/0034-70) 

e Requerido JOSÉ ASENIL ANDRADE (CPF: 010.450.618-08). CDA: 170000000517. BEM(NS): 01 (um) Veículo, marca 
GM/Chevrolet, modelo C-10, ano de fabricação e modelo 1973/1973, cor azul, placa KCD-7332, Chassi CI48CBR56969B, 
Renavam nº. 112598955, encontrando-se nas seguintes condições: motor modificado para diesel, lataria contendo alguma 
avarias, estofamento em razoável estado. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), em 06 de novembro de 

2020. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: JOSÉ 
ACENIL DE ANDRADE, Rua 36, nº. 473, Centro, Miranorte/TO. ÔNUS: Impedimento Judicial e Renajud; Outros eventuais 
constantes no Detran/TO O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver 
outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o 

DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o 
veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para 
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran 
para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: 

R$ 9.836,96 (nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), em 25 de setembro de 2020. LEILOEIRO: 
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será 
devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de 
adjudicação, será devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; 

Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de 
cancelamento do leilão será devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte 
que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro 

dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
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melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 

pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão 
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) 

será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação 
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na  

identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE 

NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 
arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, 
garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. O atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10 % (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza 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 da 
execução em que se deu a arrematação. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão 

ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. Observação: Lances à vista sempre terão 
preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA 
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 
ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 
judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 

participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos 
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, 

será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) 
penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo 
prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando 

todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado 
JOSÉ ASENIL ANDRADE (CPF: 010.450.618-08), e seu(a) cônjuges se casado(a) for, bem como os eventuais: coproprietários; 
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 

fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora  
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 

disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 

E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 05 de janeiro de 2021. Danyllo de 
Oliveira Maia – Leiloeiro nomeado. 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

AUTOS Nº: Nº 0030776-24.2017.8.27.2729/TO 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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Requerente: JUSCELIA BORGES MOREIRA 
Requerido: MARCOS ALESSANDRO ARAÚJO DA SILVA 
FINALIDADE: O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e 

respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença , registrada sob Nº 0030776-
24.2017.8.27.2729/TO, interposta por JUSCELIA BORGES MOREIRA em desfavor de MARCOS ALESSANDRO ARAÚJO DA 
SILVA, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, 
em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar 

onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. 
Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 12/01/2021, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou. 
 

AUTOS Nº: Nº 0054880-12.2019.8.27.2729/TO 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: ANTONIO LIMA FERREIRA 
Requerido: IRENE CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA 

FINALIDADE: O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e 
respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença , registrada sob Nº 0030776-
24.2017.8.27.2729/TO, interposta por JUSCELIA BORGES MOREIRA em desfavor de MARCOS ALESSANDRO ARAÚJO DA 

SILVA, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, 
em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o luga r 
onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. 
Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 

deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 12/01/2021, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitou. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
AUTOS N°0018553-44.2014.8.27.2729 

Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos 
Ação Civil Pública 
Finalidade: O Doutor José Maria Lima, MM Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos da Comarca de Palmas, na forma da Lei, faz saber  a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem 

conhecimento que, perante esta 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos tramitam os autos de nº 0018553-
44.2014.8.27.2729, ação Civil Pública, tendo como requerente ESTADO DO TOCANTINS e Requerido EMPRESA BRASILEIRA 
DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Na inicial o autor apresenta a seguinte SINOPSE: Ação civil pública indenizatória. Falha na 
prestação de serviços essenciais de telefonia, banda larga. Atendimento deficiente às reclamações e solicitações dos assinantes. 

Descumprimento de obrigações legais de cortesia, continuidade e eficiência. Danos materiais e morais causados a milhares de 
consumidores. Obrigação de indenizar. Responsabilidade por ilicitude (CC, arts. 186 e 927), por defeito do serviço (CDC, arts. 20 
e 22, par. único) e por violação de direitos de usuários de serviços de telecomunicações (Lei Federal nº 9.472/97, art. 3°, XII). 
Responsabilidade objetiva do fornecedor (CC, arts. 927, p. único. e 931; CDC, art. 14). O MM Juiz de direito determina a 

expedição e publicação do presente edital, nos termos do artigo 94 do CDC, com a finalidade de notificar possíveis interessados 
que possam intervir no processo como litisconsortes, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado na forma da na forma da lei. Eu,  Márcia Regina Pereira Silva - Escrivã Judicial, 
que o digitei e subscrevo.Palmas, 11 de janeiro de 2021.(as) – José Maria Lima, Juiz de Direito respondendo pelo Juízo. 

 

4ª vara cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0043085-72.2020.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
REQUERENTE: CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA - CNPJ: 59129403000188 

REQUERIDO: EDICLEIA COELHO RODRIGUES LEAL - CPF: 09419314391 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 29. "Trata-se de Ação de Busca e 
Apreensão movida por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA em face de EDICLEIA COELHO 
RODRIGUES LEAL. As partes compuseram acordo, conforme evento 19, e requereram a homologação. É o relatório. 

Fundamento e decido. O pedido não encontra óbice na legislação vigente, pelo contrário, tem respaldo na alínea “b”, inciso III, do 
artigo 487 do Código de Processo Civil. Com efeito, a conciliação entre as partes figura no rol das Normas Fundamentais do 
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Novo Código de Processo Civil, importa em dever do Estado, traduzindo-se no princípio da autocomposição expressamente 
previsto no § 3º do art. 3º do Novo Código de Processo Civil, devendo ser estimulada no curso do processo. O acordo 
extrajudicial constitui transação com o propósito de melhor solucionar o litígio, por isso, a teor dos preceitos legais, impõe-se a 
homologação da avença e extinção do processo com exame de mérito. O acordo foi firmado pelas partes e/ou seus respectivos 

representantes, constituídos com poderes especiais para transigir e firmar compromissos/acordos. Não há defeito ou 
irregularidade capaz de obstar a confirmação judicial da vontade das partes. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso 
III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo apresentado, para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo. Caso as partes não tenham disposto sobre as despesas, estas 
serão divididas igualmente, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC. Ressalto que em caso do acordo ter sido entabulado antes da 
prolação de sentença, FICA(M) a(s) parte(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas e despesas processuais 
remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). Com o trânsito em julgado ou ante a expressa renúncia recursal, REMETA-SE à Contadoria 

para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente). Sentença transitada em julgado imediatamente, se as partes 
assim o pediram. Promovidos os atos acima, dar baixa no sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 

AUTOS N°: 0033514-48.2018.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: GRID MINIBOX EIRELI - CNPJ: 29954610000106 
REQUERIDO: MULTI EMPREEN DIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 17069348000138 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 53. "Trata-se de Ação de rescisão contratual 

com declaração de nulidade de cláusulas c/c cancelamento de cobrança com pedido de tutela antecipada, ajuizada por GRID 
MINIBOX EIRELI em face de MULTI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS. Sustenta a requerente, ter firmado contrato de 
compra e venda com a requerida em 23/03/2018, cujo objeto era compra e venda de bebidas (energético e refrigerante), no valor  
total de R$ 12.813,60 (doze mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos), divididos em 10 parcelas (boletos), com 

vencimentos semanais. Sustentou, contudo, que a maioria dos produtos adquiridos, especialmente os energéticos, se encontram 
com defeito de fabricação, restando sem gás, com embalagens vazias ou murchando dentro do refrigerador, ou seja, impróprio 
para o consumo humano, sendo que cerca de 100 caixas (2400 unidades) apresentaram problemas. Aduz que atualmente se 
encontra com seus dados negativados perante o Cartório de Protestos de Porto Nacional, relativo às compras realizadas, ficando 

impossibilitada de comprar a crédito, o que a impossibilitou de realizar negócios com outras empresas. Requer, em sede liminar, 
a suspensão dos efeitos dos protestos referentes aos títulos oriundos do contrato em questão, e que se abstenha a requerida de 
protestar novamente os títulos emitidos oriundo do contrato em questão ou permitir que terceiros, sob qualquer pretexto o façam. 
No mérito, pleiteou pela procedência da ação para anular o presente contrato, tornando as partes ao status quo ante, 

condenando definitivamente a requerida à baixa dos protestos dos títulos, bem como na obrigação de indenizar por danos morais 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tutela de urgência deferida (evento 14). Conforme as certidões juntadas nos autos 
(evento 44), o requerido foi devidamente citado, mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, motivo pelo 
qual foi decretada sua revelia no evento 47. Com o pagamento integral das custas e taxa judiciária, a autora pleiteou pelo 

julgamento do feito (evento 51). É o relatório. Fundamento e decido. O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do 
que prevê o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de questão exclusivamente de direito. Trata-se 
de pedido de rescisão contratual com pedido de baixa nos protestos (reconhecendo a inexigibilidade do débito), cumulada com 
indenização por dano moral. Em decorrência da revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil, e em consequência, incontroverso o protesto indevido. Com efeito, a revelia, por 
si só, não induz necessariamente à procedência do pedido, pois mesmo em casos tais o juiz deve perquirir acerca da 
verossimilhança das alegações do requerente em cotejo com o conjunto de provas apresentados nos autos. Na hipótese, 
verifica-se no anexo ao evento 1 a nota fiscal com os comprovantes de recebimentos dos produtos descritos na inicial 

(NFISCAL7), além dos comprovantes de pagamento dos primeiros boletos (ANEXOS_PET_INI8), bem como o protesto realizado 
pela requerida (ANEXOS PET INI10). Ressalta-se que a relação jurídica em questão não é regulada pelo Código de Defesa do 
Consumidor, posto que não há prestação de serviço e fornecimento de produtos destinados a consumo final, mas como 
incremento de atividade lucrativa e empresarial da autora. De todo modo, o protesto indevido, por si só, caracteriza o dano moral. 

Imputada à pessoa jurídica a condição de inadimplente e abalado o seu direito ao crédito, com violação de sua honra objetiva, 
sem que houvesse razão para tanto. No tocante ao valor da indenização, reputo adequada a fixação no montante de R$ 
10.000,00, indicado pela autora, visto que a indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito e ao mesmo tempo deve 
reparar o dano sofrido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal e extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DECLARO rescindido o contrato celebrado entre as 
partes, bem como a inexigibilidade do débito indicado na inicial e levado a protesto, determinando o cancelamento definitivo da 
negativação do nome da parte autora, confirmando a liminar anteriormente deferida (evento 14). CONDENO a requerida ao 
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária desde a 

data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Arcará a requerida com as custas, despesas processuais e 
com os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2º do Código de Processo Civil. 
Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, dar baixa nos autos. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito." 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00030877320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: IEBIS APOLONIO DE BRITO PIRES, CNPJ/CPF nº 

02676335138, 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 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: CARLOS EUGENIO SOUZA VESPOLI, CPF/CNPJ: 168636824, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 

Autos Eletrônico - e-Proc – 5002649-64.2012.8.27.2729, 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). 20110006875, inscrita em 
13/01/2009, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.472,25 (um mil 
quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco 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, 11 de 
janeiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: SEVERINO BATISTA, CPF/CNPJ: 6967833120, por estar atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
– 5002432-21.2012.8.27.2729, 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). 20110006791, inscrita em 03/01/2011, referente ao 
TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.075,89 (seis mil e setenta e cinco reais e 

oitenta e nove 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, 11 de janeiro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 

forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIANO VEIRA PACHECO, CPF/CNPJ: 004.649.121-05; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 0032172-65.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se tão somente aos honorários advocatícios, 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora,  
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
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que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de janeiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: PAULO PEREIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 62872540172, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 

- e-Proc – 5000994-96.2008.8.27.2729, 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). 20080001587, inscrita em 12/03/2008, 
referente ao TXL; 21437.20.77649.200, inscrita em 08/08/2006, referente ao MF-PD; 21437.21.77649.190, inscrita em 
08/08/2006, referente ao TSU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de  R$ 1.572,37 (Um Mil e 

Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete 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, 11 de 
janeiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Assistência Judiciária 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 751-21 Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem 

conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de Peixe – TO, que será (ão) levado (s) a LEILÃO o(s) bem(ns) 
penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 28 de janeiro de 2021, a partir das 13h30min, 
por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 28 de janeiro de 2021, a partir das 15h30min, 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: 0000756-64.2019.8.27.2734 EXEQUENTE: MARLI FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: TOMÉ 
ARAUJO REIS ITEM-01: Um trator da marca MASSEY FERGUSON 297 4X4 (Modelo), série nº 297038797. Segundo avaliação 
do oficial de justiça, o trator encontra-se sem bateria, sem filtros do combustível do ar e do motor. Pneus dianteiros carecas e 
traseiros meia vida, equipado com concha e lâmina (marca Tatu), banco com forro rasgado, aparentemente em regular estado de 

conservação. O funcionamento não foi possível verificar devido a falta de bateria. VALOR DA AVALIAÇAO: R$50.000,00 
(Cinquenta mil reais). FIEL DEPOSITÁRIO: Tomé Araujo Reis. LOCALIZAÇÃO DO(S) ITEN(S): Rua 3-A, s/n, Setor Vila São 
José, na cidade de Peixe-TO. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO:R$ 31.157,34(trinta e um mil cento e cinquenta e sete reais 
e trinta e quatro centavos),* Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, 

devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos 
seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da 
arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 1% do valor da avaliação, a ser 
paga pelo EXEQUENTE. C. Acordo: ficará a cargo do EXECUTADO o pagamento das despesas que o leiloeiro teve para 

realização da hasta. FORMAS DE PAGAMENTO À VISTA: Somente serão aceitos lances a vista. 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. 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, 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a 

título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 

poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
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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 leilãopositivo 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, da comissão do Leiloeiro e após o pagamento ou o depósito da última 
parcela, podendo ser o arrematante imitido na posse, se isso lhe aprouver, após o depósito da primeira parcela. 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 osbens 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. Asdespesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta  

do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: 
Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE 
ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo 
de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS 

através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem.O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na 
vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de 
responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO(a)(s): TOMÉ ARAUJO REIS, através de seu (a) procurador constituído nos autos os 

respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou 
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titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; credores: pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datasacima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 

que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903§ 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE: MARLI 
FERREIRA DOS SANTOS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): MARIA CRISTINA DA 
SILVA (DPE), 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 Peixe, Estado do 

Tocantins. Peixe/TO, 15 de Dezembro de 2020. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUC. 
 

PORTO NACIONAL 
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 

0003893-79.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ARCANGELA FARIAS 
LACERDA, CNPJ/CPF nº 19232608120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 20 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 _____, ABRÃAO LUIZ DE SOUSA, 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 0005118-37.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PAULO CESAR SANTOS 
SANTANA, CNPJ/CPF nº 12805417844, 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, 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 _____, ABRÃAO LUIZ DE SOUSA, 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 0005480-05.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PATRICIA BEZERRA 
PINHEIRO, CNPJ/CPF nº 04121890116, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 15 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 _____, ABRÃAO LUIZ DE SOUSA, 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 0005814-39.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DARLEY JULIANO 
BARBOSA SILVEIRA, CNPJ/CPF nº 04456357622, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 25 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 _____, ABRÃAO LUIZ DE SOUSA, 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 
0006360-94.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CANTIONILTON PEREIRA DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 34217720106, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 

sentença proferida no evento n.º 17 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 
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data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRÃAO LUIZ DE SOUSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO .LEILÃO Nº 718-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Taguatinga– TO, que será (ão) levado (s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E 
HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 27 de janeiro de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 

SEGUNDO LEILÃO: dia 04 de fevereiro de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. AUTOS Nº: 0000080-
41.2018.8.27.2738 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: VALTER MORAES TORRES E WILSON JARDIM DOS SANTOS 
BEM: 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan 125, cor azul, ano 1997, chassi 9C2JC250VVR231799, motor JC25EV231799, Placa 

KDD-4571, registrada em Taguatinga/TO, com danos nas carenagens, tanque de combustível e lanterna, com estado de 
conservação geral moderado, estando os pneus em condições de rodagem. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Delegacia de Polícia Civil de Taguatinga VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: Bem 
apreendido 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. 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 Juizo da Vara em que o processo 

está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém 
terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá  
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 

formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.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 - 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. IV - 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 
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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. V - 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. VI - 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). VII - 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.VIII - 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). IX - 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. X - 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. XI - 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 di reito 
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. XII - 
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. 
XIII - 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. 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 – Conforme o artigo 890 do CPC, Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com 
exceção: dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à 

sua guarda e à sua responsabilidade; dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam 
encarregados; do juiz, do membro do Ministério Publico e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos 
demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a 
que se estender sua autoridade; dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que 

servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta; dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja 
venda estejam encarregados; dos advogados de qualquer das partes. 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 débitos tributários do imóvel serão de responsabilidade do adquirente e as obrigações 

Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 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 – ecustas 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). O arrematante arcará 
com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributário conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. [o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,  e 

exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação].- 
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até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente em juízo, proposta de aquisição por preço não inferior à  
avaliação, observado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil. OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 

da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de 
transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza o leilão e, em caso 
de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. Débitos que incidam sobre o veículo, se houver. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 

intimado(a)(s) o(a)(s): RÉUS: VALTER MORAES TORRES E WILSON JARDIM DOS SANTOS. através de seu Procurador 
devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): CLAYRTON SPRICIGO OAB/TO00334B E MILTON CEZAR NEVES DE SOUSA 
OAB/TO008238 os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário 
de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de 

moradia ou concessão de direito real de uso; CREDORES pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 

disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO – 01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos. 

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 Palmas, Estado doTocantins. 
Palmas/TO, 11 de janeiro de 2021. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 
– A3 

 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
O Dr. FÁBIO COSTA GONZAGA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal desta cidade e Comarca de Taguatinga, Estado 
do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 dias virem ou dele conhecimento 

tiverem que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime MEDIDAS PROTETIVA DE URGÊNCIA (art. 22 da Lei 
11.340/06), que tem como agressor WILGNER RODRIGUES DIAS, brasileiro, solteiro, CPF 709.447.951-45, filho de Dulcilene 
Barbosa Carvalho e de Gilson Rodrigues Dias, natural de Novo Jardim-TO, nascido aos 14/09/1998, residente próximo ao 
Pelotão da Polícia Militar, Centro, Novo Jardim-TO, telefone: (63) 99209-6616, pela prática de violência doméstica contra a 

vítima: DAIELE PEREIRA DE SOUZA, nos autos do Processo n. 0003505-08.2020.827.2738, e estando em lugar incerto e não 
sabido, fica então o agressor INTIMADO para cumprir as seguintes medidas protetivas: I- Obrigação de manter-se afastado da 
pretensa vítima, seus familiares e das testemunhas, por uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. II- Suspensão 
do direito de visitar a filha Lara Sophia Souza Rodrigues, de 2 (dois) anos de idade. Fica o requerido ciente de que o 

descumprimento de qualquer das obrigações acima elencadas poderá ocasionar sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da 
Lei Maria da Penha, tudo de acordo com a decisão (evento 04) dos autos acima mencionados. A medida terá validade pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias e a prorrogação será condicionada à manifestação da vítima. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, em especial o agressor e de futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente 

edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins e a 3.ª via publicada no 
Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, aos 11/01/2021. Eu, Lúcia 
Cristina Ramos Leite, Técnica Judiciária, digitei, subscrevi e conferi. Fábio Costa Gonzaga-Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

3ª Vara Cível  
DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016374-30.2020.8.27.2729/TO 

AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: MARIA JOSÉ ALVES PIRES 
RÉU: AROLDO PIRES NUNES 
EDITAL Nº 1875124 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª 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 e 3ª 
Vara Cível tramita os autos 0016374-30.2020.827.2729 proposta por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A, CNPJ: 32655445000104 em desfavor de MARIA JOSÉ ALVES PIRES, CPF: 19711581191 e AROLDO PIRES NUNES, 
CPF: 23125810191, cujo objeto pretende a requerente, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a 
instituição de servidão administrativa para construção e instalação da Linha de Transmissão “230 kV Dianópolis II – Palmas 
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Chapada I” na área de terras denominada de chácara 229, da Gleba Tiuba, situada no Município de  Palmas Tocantins com área 
de 14,6729, constante na Matricula n.º 17.261 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas - TO, irá atingir a área 
de 0,4365ha da propriedade descrita, avaliada pela autora em R$ 11.901,29, tendo sido depositada previamente pela parte 
autora o mesmo valor. Sendo o presente edital com a finalidade de intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos 

termos da ação supramencionada (ART 34 dec 3365/41) e para levantamento de 80% do valor depositado, bem como, para que, 
querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo de 
10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 10/12/2020. Eu, KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI, 

Diretora de Secretaria da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de Direito, abaixo lançada. 
 

PALMAS 
4ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5013024-61.2011.8.27.2729/TO 
AUTOR: INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA - ME 
RÉU: MARILDA DE BARROS TAVARES 

RÉU: GETULIO VARGAS AGUIAR 
EDITAL Nº 1724155 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2020. 
______Porteira dos auditórios.  

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela 4ª Vara Cível, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA a pessoa abaixo 

identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 50130246120118272729 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
REQUERENTE(S): INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA - ME 

REQUERIDO(S): MARILDA DE BARROS TAVARES, CPF: 17932823153 e GETULIO VARGAS AGUIAR, CPF: 09756329149, 
atualmente em local incerto e não sabido. 
FINALIDADE  E ADVERTÊNCIA: Proceder a INTIMAÇÃO da parte executada GETULIO VARGAS AGUIAR (CPF: 
09756329149), atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, para efetuar o pagamento 

voluntário do débito (evento 55), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
sobre este valor, nos termos do artigo 523, caput, CPC, bem como, apresentar ciência e se manifestar acerca da 
decisão proferida no evento 66 dos autos. 
DESPACHO: "Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de CHAMAR O FEITO A ORDEM ante a necessidade de se 

adequar o rito processual do presente feito. Trata-se de Ação Monitória. Os requeridos foram citados e os embargos foram 
julgados conforme sentença exarada nos autos nº 00152871020188272729, evento 10 e, como consequência, com fundamento 
na primeira parte do art. 701, § 2º do CPC, constituiu-se de “pleno direito o título executivo judicial”. Diante desse contexto, é 
necessária a deflagração do cumprimento de sentença do feito, o que não ocorreu até o presente momento. CORRIJA-SE a 

alteração de classe da ação para Cumprimento de Sentença. Ato contínuo, INTIME-SE a parte executada, por meio de seus 
procuradores já constituídos, para efetuar o pagamento voluntário do débito (evento 55), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre este valor, nos termos do artigo 523, caput, CPC. Deprecar, se for o 
caso, com os atos complexos até a fase de penhora. CIENTIFIQUE-A que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento 

voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou 
nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 
(cinco) dias, apresentar a planilha atualizada do débito em conformidade com os artigos 523 caput e 524 do CPC. Caso não seja  
efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez na fase de execução, e multa de 

10% sobre o referido valor (§ 1º do art. 523, CPC). Efetuando o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a 
multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, CPC). Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 
(quinze) dias acima fixados, tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do CPC), fica deferida 
a penhora de ativos financeiros via sistema Bacenjud titularizados pela parte devedora (art. 523, § 3o do CPC), tendo em vista o 

decurso de tempo desde a primeira tentativa de bloqueio (evento 59). Intime-se. Cumpra-se. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, 
Juiz de Direito." 
Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de dilação 20 (vinte) dias, que será afixado 
no placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 

SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. 
Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo 50130246120118272729. Eu, Cássia do Bonfim Conceição Gomes, Diretora de Secretaria 

Substituta, que digitei e conferi. 
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Palmas-TO, data e horário certificados pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 

verificador 1724155v4 e do código CRC 61814896. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 

Data e Hora: 20/11/2020, às 21:52:19 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 3, de 11 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, 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 

20.0.000008468-0, resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Suzy Erika de Sousa Lima para o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Secretaria da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 
Decreto Judiciário Nº 4, de 11 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, 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 
21.0.000000222-1, resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Danilo de Araújo Cruz Oliveira, Técnico 
Judiciário, do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico de Desembargador, com lotação no gabinete da 
Desembargadora Ângela Prudente. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 

Decreto Judiciário Nº 5, de 11 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, 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 
21.0.000000222-1, resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Danilo de Araújo Cruz Oliveira, Técnico 

Judiciário, para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da 
Desembargadora Ângela Prudente. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 
Decreto Judiciário Nº 6, de 11 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, 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 
21.0.000000222-1, resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Kamila Sousa Prado para o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Ângela 
Prudente. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 

Decreto Judiciário Nº 7, de 12 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, 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 
21.0.000000269-8, resolve exonerar, a pedido e a partir de 7 de janeiro de 2021, Kelliany Moura Cavalcante do cargo de 

provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da 
Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 

Portarias 
Portaria Nº 56, de 11 de janeiro de 2021 

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Renata Teresa da Silva Macor, titular da 2ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Araguaína, para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo Juizado Especial da Infância e 
Juventude da Comarca de Araguaína, no período de 7 a 29 de janeiro de 2021. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 26, de 7 de janeiro de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 7 de janeiro de 2021.  

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 

Portaria Nº 58, de 11 de janeiro de 2021 
 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000005762-3; 

RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões e 
sentenças) e despachos, por noventa dias, bem como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários 
na Central de Execuções Fiscais de Porto Nacional. 

Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Esmar Custódio Vêncio Filho, Marcelo Laurito Paro, José 
Eustáquio de Melo Júnior, João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem 
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 7 de janeiro de 2021.  

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 008/2020-1ª Republicação 

PROCESSO Nº 19.0.0000032546-8 

Aos 12 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (12/01/2021), às 13:30 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, reuniram-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 o servidor Luciano Moura, engenheiro civil da 

Diretoria de Infraestrutura e Obras desta Corte de Justiça, referente à sessão de continuação da Concorrência nº 009/2020, que 
visa a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da Reforma do Fórum da Comarca de 
Wanderlândia/TO, conforme consignado na sessão anterior (08/01/2021) e registro em ata acostada ao evento 3503893. 
Registra-se que não compareceu a esta sessão nenhum representante legal das licitantes. Aberta a sessão, o Presidente da 

CPL informou que após análise das planilhas de preços pela equipe de apoio técnico foi verificado que a empresa licitante PCR 
PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELÉTRICA EIRELI deixou de apresentar os 
encargos sociais (Anexo IX do edital) anexo à planilha de custo de composição analítica, conforme exigido no item 8.2 
do Anexo I do Edital (Projeto Básico) restando sua proposta desclassificada do presente certame, às demais empresas 

licitantes CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, ISM ENGENHARIA EIRELI, MORAIS E MOREIRA 
LTDA, MENEZES IND E COM LTDA – ME e ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME 
atenderam às exigências do instrumento convocatório, restando portanto classificadas para o presente certame, cujo resultado 
assim se mostrou, por ordem crescente: 1º Lugar - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME, no 

valor de R$ 559.723,92 (quinhentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos). 2º Lugar - 
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME, no valor de R$ 589.935,69 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco 
reais e sessenta e nove centavos); 3º Lugar - ISM ENGENHARIA EIRELI, no valor de R$ 602.199,22 (seiscentos e dois mil, 
cento e noventa e nove reais e vinte e dois centavos); 4º Lugar - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, 

no valor de R$ 656.455,98 (seiscentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e oito centavos); 
5º Lugar - MORAIS E MOREIRA LTDA,  no valor de R$ 734.529,85 (setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e nove 
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reais e oitenta e cinco centavos).  Registra-se que, o prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 13.01.2021, 
e termo final no dia 19.01.2021, em havendo recurso, dar-se o inicio do prazo para contrarrazões no dia 20.01.2021, 
independente de notificação, finalizando no dia 26.01.2021. Informamos que os autos poderão ser solicitados através do email: 
cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL aqueles que assim desejarem, bem como que a presente Ata será divulgada no 

site desta Corte de Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Ratificamos ainda que toda e quaisquer 
convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sitio 
deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na 1ª sessão. Registra-se ainda que o membro titular Paulo Vitor Gutierrez 
de Oliveira foi substituído nesta sessão pelo membro suplente Agno Paixão Saraiva, devido a redução de 25% de usuários 

internos conforme estabelecido na Portaria Conjunta n.º 02/2021, de 07/01/2021. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi 
encerrada às 14:00 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, Apoio Técnico e pelo licitante presente. 

Moacir Campos de Araújo 

Presidente da CPL 
Pauline Sabará Souza 

Secretária da CPL 
Agno Paixão Saraiva 

Membro da CPL – suplente 
Luciano Moura  

Engenheiro Civil da DINFR 
Empresas: 

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 
Paulo Edgar Tavares (ausente) 

ISM ENGENHARIA EIRELI, 
Mário Roberto Bueno Filho (ausente) 

MORAIS E MOREIRA LTDA 
Ricardo Magalhães Ferreira (ausente) 

PCR PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELÉTRICA EIRELI 
Fernanda Salgado Lopes (ausente) 

MENEZES IND E COM LTDA – ME 
Marcos Humberto de Lima Teles de Menezes (ausente) 

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME 
Sem Credenciamento 

  
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 85/2021, de 11 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 

Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOAO BATISTA VAZ JUNIOR, matrícula nº 224363, relativas ao período aquisitivo 

2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/11 a 07/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 86/2021, de 11 de janeiro de 2021 

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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora SIMONNY REGIA DIAS ALVES DEMORI, matrícula nº 354372, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 

Diretora do Foro 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 24/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 2021/84380;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA, matrícula nº 231270, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante 

do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 25/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 2021/84378;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA, matrícula nº 231270, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante 
do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 26/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 2021/84377;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA, matrícula nº 231270, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante 

do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 27/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 2021/84376;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA, matrícula nº 231270, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante 
do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 09/12/2020 a 11/12/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
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EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 87/2021, de 11 de janeiro de 2021 

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 PATRICIA URCINO IDEHARA, matrícula nº 352554, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 07 a 15/01/2021, a partir de 07/01/2021 até 15/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 10/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 88/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora ISLANDIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, matrícula nº 260653, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Nely Alves Da Cruz 

Diretora do Foro 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 89/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora HULDA MARIA REIS ALENCAR MARQUES, matrícula nº 239932, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 11 a 28/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 28/01/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 18/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Nely Alves Da Cruz 

Diretora do Foro 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 28/2021, de 11 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
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 2021/84186;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO, matrícula nº 203178, TÉCNICO 

JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, matrícula nº 234457, 
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ocupante do cargo comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 11/01/2021 a 
15/01/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 29/2021, de 11 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 2019, 
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 2021/84185;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO, matrícula nº 203178, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, matrícula nº 234457, 
ocupante do cargo comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 07/01/2021 a 

08/01/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 90/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 da servidora POLLYANNA KALINCA MOREIRA, matrícula nº 222173, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 25/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 25/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 11 a 25/01/2022, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 30/2021, de 11 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 2021/84401;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora MEIRIVANY ROCHA NEPOMUCENO COSTA, matrícula nº 243456, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 

sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ocupante do cargo efetivo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE NATIVIDADE no período de 07/01/2021 a 21/01/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 91/2021, de 11 de janeiro de 2021 

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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora RAELZA FERREIRA LOPES, matrícula nº 99624, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 92/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ, matrícula nº 81652, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 93/2021, de 11 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  

CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 

solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA DA PENHA TRANQUEIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 77736, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, 

assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 94/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 ANA MARA CARNEIRO MOURAO, matrícula nº 354000, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 28/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 28/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10 a 27/01/2022, 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 95/2021, de 11 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 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 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 RAQUEL CRISTINA RIBEIRO COIMBRA, matrícula nº 283342, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o 

usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 96/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 JOSE ANTONIO LOPES FARINHA, matrícula nº 269626, relativas ao período aquisitivo 

2016/2017, marcadas para o período de 10 a 24/01/2021, a partir de 10/01/2021 até 24/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 97/2021, de 11 de janeiro de 2021 

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 RAIMUNDO NONATO DA ROCHA PEREIRA, matrícula nº 240759, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 11 a 20/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 20/01/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 20/01/2022, 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 98/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 DANIELLA DE LIMA LÉDA, matrícula nº 237938, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 28/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 28/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10 a 27/01/2022, em razão de interesse da administração.  

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

Diretor Geral 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 99/2021, de 11 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LEONARDO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA, matrícula nº 235258, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 11 a 28/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 28/01/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 10 a 27/01/2022, 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 100/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 JHONNE ARAUJO MIRANDA, matrícula nº 204861, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 22/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 22/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 

remanescentes para o período de 20/09 a 01/10/2021, 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 31/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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 2020/83412;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora SAYOMARA MORAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA CAMPOS, matrícula nº 353427, CHEFE DE 
SERVIÇO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE, matrícula nº 
260849, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, no período de 25/11/2020 a 01/12/2020, 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 101/2021, de 11 de janeiro de 2021 
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: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor NIELY TALLES TAVARES DE SA, matrícula nº 352475, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/05 a 01/06/2021, 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 32/2021, de 11 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 2021/84420;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora ZILMARIA AIRES DOS SANTOS, matrícula nº 96045, ocupante do cargo efetivo de 

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 08/01/2021 a 06/02/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 102/2021, de 12 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o 

usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ricardo Gagliardi 

Diretor do Foro 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 103/2021, de 12 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 

sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MAX SUEL TAVARES PINHEIRO, matrícula nº 354318, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 25/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 25/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 

remanescentes para o período de 28/06 a 12/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 

Diretora do Foro 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 33/2021, de 12 de janeiro de 2021 
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 2021/84447;  
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar a servidora IOLETE BEZERRA SALES, matrícula nº 119161, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, matrícula nº 211866, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 11/01/2021 a 28/01/2021, 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 104/2021, de 12 de janeiro de 2021 
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 LUCIENE MARQUES MARINHO, matrícula nº 249634, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 07 a 17/01/2021, a partir de 07/01/2021 até 17/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 18 a 28/11/2021, 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 105/2021, de 12 de janeiro de 2021 
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 ELAINE CRISTINA FERREIRA, matrícula nº 354443, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 12 a 31/01/2021, a partir de 12/01/2021 até 31/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 20/03/2022, 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 106/2021, de 12 de janeiro de 2021 
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 FLAVIO CAVALCANTE DE ASSIS, matrícula nº 354400, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 12/01 a 10/02/2021, a partir de 12/01/2021 até 10/02/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2022, 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 107/2021, de 12 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 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 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 DAYVID DUARTE PEREIRA REIS, matrícula nº 353595, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 11 a 25/01/2021, a partir de 11/01/2021 até 25/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 

remanescentes para o período de 18/10 a 01/11/2021, 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 108/2021, de 12 de janeiro de 2021 

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 JOSIVAN ALVES MONTEIRO, matrícula nº 237350, relativas ao período aquisitivo 
2010/2011, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 05/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 26/09/2021, 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 109/2021, de 12 de janeiro de 2021 
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 LEIDE LAURA FERREIRA SODRE, matrícula nº 209748, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2021, a partir de 11/01/2021 até 09/02/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 15/11 a 14/12/2021, 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 
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