
DJ 4899 
08/02/2021 

 
 

 
Diário da Justiça 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXIII–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4899–PALMAS, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

 

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

2ª CÂMARA CÍVEL ........................................................................................................................................................................................ 2 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 4 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES .................................................................................................................................................................... 36 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 36 

PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 36 

DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 44 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................................................... 48 

CENTRAL DE COMPRAS .............................................................................................................................................................................. 48 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 48 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 48 

 
  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4899 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021 2 

 

 
 

SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034099-08.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS 
ADVOGADO: MARIA LOHANA HEXANA DE MOURA SILVA SIQUEIRA (OAB TO8031) 
ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO1821) 
AGRAVADO: DIEGO DANIEL RODRIGUES MARTINS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. INDEFERIMENTO 
FUNDAMENTADO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Merece 
reforma a decisão recorrida que, amparada única e exclusivamente na suposta possibilidade de incorrer na figura típica da Lei 
no 13.869, de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade), em razão de conjecturada penhora em valores divergentes na conta do 
devedor (possibilitando a ocorrência de excesso) pelo sistema BACENJUD, indefere a penhora de ativos financeiros da parte 
inadimplente, sem considerar que eventual excesso deverá ser comprovado pela parte executada, devendo ainda ser 
reconhecida a omissão dolosa do magistrado na correção do erro. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida que, baseada apenas nas possíveis consequências 
advindas da Lei no 13.869, de 2019, indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros de titularidade da parte agravada, 
devendo, o magistrado, debruçar-se novamente sobre a questão posta e, caso a medida expropriatória seja necessária, efetivá-
la, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014607-44.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002973-55.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: RAIMUNDO GONCALVES GUIMARAES 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO (OAB TO005797) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSA ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS. 
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora o autor da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-
83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027468-72.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
APELANTE: R. S. RODRIGUES DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: THIAGO PEREZ RODRIGUES DA SILVA – OAB/TO 004257 
APELADO: EDUARDO MARTINS DE SOUZA LEITE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. 
EXTINÇÃO DO FEITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA 
CASSADA. RECURSO PROVIDO. Improcede a alegada carência da ação sob o pretexto da imprescindibilidade de constituição 
em mora e notificação prévia. É que a retomada da posse direta do imóvel locado mediante a sua rescisão decorre da falta de 
pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Em se tratando de ação de despejo por 
falta de pagamento, a mora do locatário é ex re, isto é, decorre do simples vencimento da prestação, sem necessidade de prévia 
notificação. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 1ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
desconstituir a sentença rechaçada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, 
nos termos do voto do Relator. Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e 
o JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: Thiago Perez Rodrigues da Silva por 
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R. S. Rodrigues da Silva. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça THAÍS CAIRO 
SOUZA LOPES. Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007494-39.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004449-65.2019.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: UNEST- UNIAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO MÉDIO TOCANTINS LTDA/FCJP 
ADVOGADA: DIOLINA RODRIGUES SANTIAGO SILVA – OAB/TO 004954 
AGRAVADA: SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PARAÍSO DO 
TOCANTINS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO AVIADO PELA AUTORA/EXEQUENTE. NÃO 
LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA AGRAVANTE. DEMANDADA NÃO LOCALIZADA NO 
ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, 
INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO 
REFORMADA. 1. A indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, inclusive, porque inviabiliza a 
citação da parte ré, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. 2. In 
casu, no tocante ao pedido de tutela recursal, é possível observar a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a 
citação por edital é medida excepcional, cabível somente após as tentativas de busca de endereços, seja por parte do autor, seja 
por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 3. Revela-se que a Instituição Recorrente não teve condições de 
diligenciar e encontrar novos endereços da devedora, senão os já informados em Juízo, motivo pelo qual não cabia a rejeição, 
conduzindo o feito à citação por Edital – medida extrema –, sobretudo, pela existência de pedido anterior, negado de busca 
perante os sistemas informatizados. 4. É legítima a pretensão de consulta aos sistemas judiciais de busca, quando demonstrado 
que o autor da ação não dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização do endereço do devedor. Precedentes TJTO. 
5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar, de imediato, que o juízo a quo permitir a utilização dos 
sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD e SIEL para buscas de endereço atualizado da parte 
requerida/agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020539-91.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
APELADO: SUPERMERCADO DOCE VIDA EIRELI ME (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. 
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO PROVIDO. SENTENÇA 
CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade conferida ao 
administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da disponibilidade 
da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002668-14.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS   
APELADA: WILMA MUNIZ DE CARVALHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO 
PRÉVIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA DE 
OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. Padece de nulidade o julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi 
oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 10 do CPC/15. 2. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CASSAR, de 
ofício, a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito. De 
consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto, eis que prejudicado, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001819-81.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0006806-23.2016.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 
ADVOGADOS: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/TO 05630A E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
– OAB/TO 04867A 
APELADO: ALEX MOURA DE CARVALHO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
JUIZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAÍSO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO PELO APELANTE. AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE 
CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Cabem embargos de 
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro 
material (art. 1.022 do CPC). 2. No caso em exame, busca o embargante seja sanada omissão, porquanto não houve 
manifestação no voto quanto ao seu pedido de extinção da ação de busca e apreensão em decorrência da irregular constituição 
em mora. 3. Antes de se decretar a extinção da ação sem julgamento de mérito por ausência da constituição em mora do 
devedor, deve o juízo a quo possibilitar que o autor sane o vício e, somente na hipótese do vício não ser corrigido, a ação deverá 
ser extinta, sem julgamento do mérito. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, com 
efeitos infringentes. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
dos embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHES provimento, atribuindo os efeitos modificativos, cassando a sentença 
de primeiro grau que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e determinando a intimação da parte 
autora para que regularize a constituição do devedor em mora, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 
2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007303-91.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0034277-83.2017.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 
ADVOGADOS: PATRICK MERHEB DIAS – OAB/SP 236151 E RENATA GHEDINI RAMOS – OAB/SP 230015 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: MARCIO JUNHO PIRES CÂMARA   
AGRAVADO: MIGUEL GOMES CEZAR 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE VEÍCULO LOCADO. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. 
PRESERVAÇÃO DE INTERESSES DE TERCEIRO, APARENTEMENTE DE BOA-FÉ. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO E DE 
NOVA TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO RENAJUD. MEDIDA ACERTADA, ADOTADA NA ORIGEM. PROVIMENTO 
NEGADO. 1- Não obstante haja indícios de fraude na transferência de titularidade do veículo, há que se preservar a cautela, 
neste instante processual, sendo necessária a dilação probatória para avaliar de forma mais profunda as questões apresentadas 
na exordial, não sendo razoável, nesta fase processual, o deferimento dos pedidos formulados pelo Agravante. 2- O atual 
proprietário do veículo deve ser tido como terceiro de boa-fé até decisão em sentido contrário, não devendo ser privado do 
respectivo uso antes mesmo da solução da lide. 3- As medidas vindicadas pelo Agravante podem ser revertidas no curso da 
instrução processual, após a instalação do contraditório e prestadas as informações pela autoridade policial, caso sejam 
apontados outros elementos de convicção que transmutem a situação fática dos presentes autos, pois os argumentos recursais, 
neste momento preliminar, não revelam a plausibilidade do direito invocado. 4- Acertada a posição adotada pelo juízo a quo, de 
deferir, tão-somente, a restrição à circulação e transferência do veículo objeto da inicial, junto ao sistema RENAJUD. 5- 
Provimento negado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Ananás - 
TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os autos de Ação Penal nº 
0002634-83.2020.8.27.2703, em que o Ministério Público, como Autor, move em desfavor de RENATO MALAQUIAS DE 
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OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Operador de Máquina, nascido em 21/12/1986, natural de Ananás/TO, filho de Maria Eunice 
Malaquias de Oliveira e João Evangelista Pereira, inscrito no CPF sob o nº 703.301.251-92, residente e domiciliado na Rua Dom 
Orione, s/n, Bairro Chapadinha I, Ananás/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, denunciado como incurso nas sanções 
penais dos artigos 306, caput, e artigo 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330, caput, do Código Penal, 
em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e como esteja em local incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado pelo presente para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade nos termos do art. 363, II, § 1° do Código de Processo Penal, podendo na 
resposta, arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Ficando-o advertido que 
não apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 
concedendo-lhes vista dos autos por 10(dez) dias. 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 Ananás, Estado do Tocantins, aos 20 de janeiro de 2021. Eu, Celma Anjos da Silva, Diretora em 
Substituição digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Ananás - 
TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os autos de Ação Penal nº 
0002624-39.2020.8.27.2703, em que o Ministério Público, como Autor, move em desfavor de EDSON VELOSO DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, agricultor, nascido aos 07/09/1991, natural de Angico/TO, filho de Manoel Dias da Silva e Teresinha de Sousa 
Veloso, portador do RG nº 1.437.534 SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 064.190.141, residente na Rua do Cemitério, s/n, Povoado 
Centro dos Borges, Zona Rural, Riachinho/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, denunciado como incurso nas sanções 
penais do artigo artigo 147, caput, do Código Pena, e como esteja em local incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado pelo presente para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, em conformidade nos termos do art. 363, II, § 1° do Código de Processo Penal, podendo na resposta, arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Ficando-o advertido que não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhes vista 
dos autos por 10(dez) dias. 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 Ananás, Estado do Tocantins, aos 08 de fevereiro de 2021. Eu, Celma Anjos da Silva, Diretora em Substituição 
digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Tutela Cautelar Antecedente Nº 0028509-80.2019.8.27.2706/TO 
REQUERENTE: PEDRO MARTINS SILVA 
REQUERIDO: MURILO CORREIA DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 45: "...3. Intimem-se a(s) parte(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar(em) 
quesitos e indicar(em) assistente técnico (CPC, art. 465, § 1º)..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS Ação Penal n° 0018895-51.2019.8.27.2706. 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): ODAIRES PEREIRA DA SILVA, brasileiro, amigado, lavrador, nascido aos 
03/11/1976, natural de Ananás-TO, filho de Honoro Pereira da Silva e Tereza Gomes da Silva, portador do RG nº 707.291 
SSP/TO, inscrito no CPF nº 000.356.221-21, residente na Rua dos Lirios, Qd. 03, Lt. 12, Araguaína Sul II, nesta cidade, o(a) qual 
foi denunciado(a) nas penas do Artigo 157, § 2º, incisos I, e II, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0018895-
51.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 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 do defensor 
constituído. Para o 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 publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, 08 de feveveiro de 2021. Eu, Eliziane Paula Silveira, técnica judiciária, digitei o presente. 
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2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS N. 2121684 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ERONILDE PEREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF/CNPJ n°: 79940811187, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005163-
66.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.259,74 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), representada 
pelas CDA's n° 20190030770 e 20190030771, datadas de 05/11/2019, 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), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 5 dias do mês de fevereiro de 
2021. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS N. 2120964 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ELZA MARIA P. DOS SANTOS OUTROS - CPF/CNPJ n°: 38918110120, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005153-
22.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias,  pagar a 
importância de R$ 1.139,92 (um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190030559, datada de 04/11/2019, 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), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, 
CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnido Judiciário, que o digitei. 
 

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 tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CGP CONSTRUTORA GOIANIRA PAVIMENTADORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ n°: 
10787999000114, 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 0005590-63.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 20.026,82 (vinte mil, vinte e seis 
reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200001448, datada de 28/01/2020, 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), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. 
SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
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cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 740-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de 
Araguatins - TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 03 de março de 2021, à partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 03 de março de 2021, à 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. PROCESSO: 5000025-60.2002.8.27.2707 
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL EXECUTADA: JOSIAS E ANÉSIA LTDA E JOSIAS MIRANDA RODRIGUES 
BEM: Um lote de terra urbana n° 9 (nove) da quadra 24-A (vinte e quatro - A) situado 09 à rua D. João VI, nesta cidade de 
Araguatins - TO, com área de 350,00 m² (trezentos e cinquenta metros quadrados) dentro dos seguintes limites e confrontações: 
10,00 m (dez metros) de frente para a D. João VI; 10,00 m (dez metros) de fundo, dividindo com chácaras; 35,00 m (trinta e cinco 
metros) pela lateral direita dividindo com o lote 10 e 35,00 m (trinta e cinco metros) pela lateral esquerda, dividindo com o lote 8. 
Não possui benfeitoria. Sob a matrícula nº 2625 do Cartório de Registro de Imóveis de Araguatins/TO. VALOR DA AVALIAÇÃO: 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). FIEL DEPOSITÁRIO: Josias Miranda Rodrigues LOCALIZAÇÃO DO BEM: Um lote de 
terra urbana n° 9 (nove) da quadra 24-A (vinte e quatro - A) situado à rua D. João VI, nesta cidade de Araguatins - TO. VALOR 
DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 31.785,46 (trinta e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * Valor 
sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na 
JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, 
parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. 
Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE 
PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 
início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para 
lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 
março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do 
indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, 
no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de 
correção monetária adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 
próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será 
encaminhada ao Juízo da Vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante 
do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso 
de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de 
cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser 
autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo da Vara em que o processo está distribuído, o arrematante poderá 
efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para 
após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do 
processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender 
arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor 
devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o 
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo 
interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em 
seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de 
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conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são 
de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação 
(parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, 
caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de 
que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) 
se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida 
a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do 
Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do 
mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o 
arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da 
caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de 
todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX - A carta de 
arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto 
de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
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 será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de 
todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX - A carta de 
arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto 
de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
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reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de 
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem 
móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não 
sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – 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). 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. pagamento do valor da arrematação e 
da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – 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). 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. ninguém possa alegar ignorância, 
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expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins. Araguatins/TO, 08 de fevereiro de 2021. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior. 
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 740-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de 
Araguatins - TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 03 de março de 2021, à partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 03 de março de 2021, à 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. PROCESSO: 0002635-27.2018.8.27.2707 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADA: LA PEREIRA MOTA COMÉRCIO - ME BEM: 01 (uma) motocicleta 
HONDA/CG150 TITAN MIX ES, ano/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa MXE-7102. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais) FIEL DEPOSITÁRIA: Lenice Alves Pereira Mota LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Antonio Fernandes, 
Nº 1317 – Vila Miranda – Araguatins/TO. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 77.157,63 (setenta e sete mil cento e 
cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO 
FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 
2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da 
avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão 
preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 
disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso 
não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e 
veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o 
início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 
avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não 
seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de 
pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lanceà 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 Juízo da Vara em que está distribuído o 
processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será 
vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de 
parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, 
idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja 
apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo 
da Vara em que o processo está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o 
pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de 
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através 
do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda 
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda 
direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida 
atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no 
ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual 
e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, 
multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, 
sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da 
arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito 
em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da 
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
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para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague 
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. XV - Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, 
com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – 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). 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. • Conforme informações do Detran/TO consta com débitos ativos de licenciamento 
anual e seguro DPVAT e débito de IPVA. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADA: LA PEREIRA 
MOTA COMÉRCIO - ME, através de seu patrono devidamente habilitado nos autos, os respectivos sócios, seus cônjuges e 
representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
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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). EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS, através de seu patrono devidamente habilitado nos Dr. NIVAIR 
VIEIRA BORGES PG6546001. 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 
Araguatins, Estado do Tocantins. Araguatins/TO, 08 de fevereiro de 2021. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS  
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc.  F A Z  S A BER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declarada a SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interditanda ALBETIZA FERNANDES DA SILVA, brasileira, solteira, residente 
e domiciliada na Rua 13 de Maio, S/Nº - CENTRO - 77993000, Esperantina-TO, portadora de deficiência mental, incapaz de 
reger sua própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR o  senhor SAMUEL FERNANDO DOS SANTOS, nos autos nº 0000597-
72.2014.8.27.2710 de INTERDIÇÃO e CURATELA. A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger a 
interditanda em todos os atos de sua vida civil. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 27 de maio 
de 2020. Eu, Pociane Batista dos Santos, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS - Juiz de 
Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
0003138-64.2017– AÇÃO PENAL - O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ SUBSTITUTO 
RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA 
FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital de Intimação fica o acusado, KILDIME SILVA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido em 10/03/1999em Novo 
Repartimento/PA, filho de Valdemir Bezerra de Souza e Gilcimar Alves da Silva,CPF 072.094.621-20, residente na Rua Pastor 
Nelson Rodrigues Lima, 208, casa 3, Setor Rodoviário, em Colinas do Tocantins/TO, e SHAMUELL RODRIGHO DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em16/04/1999 em Colinas do Tocantins/TO, filho de Alcione Maria da Silva, CPF não 
informado,residente na Rua 3, nº 2428, Setor SolNascente, em Colinas do Tocantins-TO, o qual se encontram atualmente em 
local incerto ou não sabido, intimados para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento da multa penal no valor de R$ 
594,47 (quinhentos noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), através das guias de recolhimento que serão obtidas 
através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujos comprovantes deverão ser anexados aos autos, sob pena de inscrição na Dívida 
Ativa. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 08 dias do fevereiro de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, 
Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela 
Vara Criminal. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0000982-94.2017.8.27.2716 
DENUNCIADO: GEISON DE ABREU MENEZES 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA GEISON DE ABREU MENEZES, brasileiro, solteiro, auxiliar dos serviços gerais, nascido aos dias 23/12/1998 na 
cidade de Brasília/DF, portador do RG 221.742.117-26 SSP/BA, filho de Jeremias Menezes dos Santos e Maria de Fátima 
Santos de Abreu, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias, comparecer na Vara Criminal desta 
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Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo 
Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000982-
94.2017.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "(...) DISPOSITIVO: Ante o exposto, REJEITO os embargos de 
declaração, tendo em vista não vislumbrar omissão na sentença, porém, RECONHEÇO DE OFÍCIO, a prescrição retroativa com 
base na pena em concreto, e consequentemente, DECRETO a extinção da punibilidade de GEISON DE ABREU 
MENEZES, qualificado no processo, nos termos do artigo 110, § 1º, combinado com os artigos 109, inciso V, e 115 e 107, inciso 
IV, todos do Código Penal. P.R.I.C. Dianópolis/TO, data certificada no sistema.". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 08 de fevereiro de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, 
digitei, conferi e assinei. 
 

Diretoria do foro 
Portaria Nº 275/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 05 de fevereiro de 2021 
Assunto: revisão do Plano de Retorno Gradual para retomada dos serviços presenciais no âmbito desta Comarca de 
Dianópolis/TO, restringidos em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Mendes Bezerra Jr., Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais etc... 
CONSIDERANDO requerimento dos Oficiais de Justiça desta Comarca de Dianópolis, inserto no SEI n. 20.0.000015581-1, no 
sentido de ser autorizada a redução das atividades presenciais, bem como a distribuição de mandados represados no 
quantitativo de 25% (vinte e cinto por cento), durante esse mês de fevereiro/2021, a par de novos mandados apenas em caráter 
de urgência; 
 CONSIDERANDO o Despacho nº 7215/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, datado aos 05/02/2021, SEI 
n.: 20.0.000015581-1, onde o Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis autorizou a redução das atividades presenciais, 
relativamente aos Oficiais de Justiça, para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), bem assim quanto à distribuição de 
mandados represados,  a partir de 8/2/2021 até 28/2/20, ressalvando que a caracterização da urgência fica a critério do 
respectivo Juízo; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 3/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 29 de janeiro de 2021, SEI n.: 20.0.000017153-1, 
onde ficou estabelecido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, anexos e Corregedoria Geral de Justiça, neste mês de fevereiro/2021; 
CONSIDERANDO a autonomia conferida ao Diretor do Foro, o qual está autorizado a adotar medidas restritivas, a partir dos 
parâmetros de casos confirmados na localidade, conforme dados oficiais, desde que comunique as providências adotadas à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal, nos termos do art. 3º do sobredito ato normativo, sendo necessária a 
continuidade da prorrogação dos trabalhos de forma remota, conforme dados acima referidos e o presente SEI 
nº 20.0.000013249-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º ACATAR a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), especificamente em 
relação aos Oficiais de Justiça Avaliadores titulares desta Comarca de Dianópolis, levando em consideração que, de fato, eles 
estão na linha de frente e mais sujeitos ao contágio, o que os coloca em situação diferente dos demais servidores, mesmo 
obedecendo aos protocolos de segurança, bem assim quanto à distribuição de mandados represados, a partir do dia 8 de 
fevereiro até a data de 28 de fevereiro de 2021, na Comarca de Dianópolis; 
Art. 2º MANTER em todos os demais termos, a Portaria nº 229/2021 - PRSIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 1º de fevereiro de 
2021.  
Publique-se no Dje, entrando esta Portaria em vigor a partir da data de sua publicação. Comunique-se à d. Presidência/TJTO e à 
d. CGJUS/TO. 
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

Vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos que o presente edital de Intimação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0001155-50.2019.8.27.2716 de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo como Requerente(s) FERREIRA E FEITOSA 
LTDA. e ZABEL CRISTINA PAES FEITOSA, em desfavor de RAIZEN COMBUSTÍVEIS LTDA. Pelo presente EDITAL, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA os 
REQUERENTES FERREIRA E FEITOSA LTDA. e IZABEL CRISTINA PAES FEITOSA, estando EM LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO, de todos os termos da r. Sentença prolatada no evento 44 da presente ação que JULGOU EXTINTO o processo, sem 
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processual Civil, dada a perda do objeto da demanda. DADO E 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 05 dias do mês de fevereiro do ano de 2021. Eu, AGAMENON AIRES 
CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0002296-70.2020.8.27.2716 de Ação de Alimentos, tendo como Requerente(s) SERGIO LUIZ MENDES JUCHEM e 
M. D. M. DE J. e Requerido SERGIO LUIZ JUCHEM. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar 
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, SERGIO LUIZ JUCHEM, brasileiro, portador do RG sob o 
nº 7012276296 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n°. 297.539.020-34, filho de Sebastião Alfredo Juchem e Alba Juchem, demais 
qualificações ignoradas, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o 
pagamento dos alimentos em atraso e os que se vencerem durante o tramitar do processo, no valor de R$ 5.237,69 (cinco mil, 
duzentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-
lo. Advirta-se, ainda, que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, mandará protestar o 
pronunciamento judicial, além de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º do art. 528 do 
NCPC), sem prejuízo do pagamento da dívida ora executada. BEM COMO de todos os termos da presente ação, bem como, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2021. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, 
Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000090-85.2017.8.27.2717/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JANDER QUEIROZ DOS SANTOS 
EDITAL Nº 2106832 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 0000090-85.2017.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de 
JANDER QUEIROZ DOS SANTOS, vulgo “Neguim”, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, portador do CPF n. 065.126.951-
27, RG n. 1.144.349 SSP/TO, nascido em 21/12/1995, natural de Dianópolis/TO, filho de Janete Queiroz da Silva e José Wilson 
Pereira dos Santos, sendo o presente para INTIMAR o réu, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) 
dias , para pagar a multa penal no valor de R$ 624,72, a que foi condenado nos autos em epígrafe, SOB PENA DE EXECUÇÃO. 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 04/02/2021. Eu ____________ SILMAR DE PAULA Escrivão, digitei e subscrevo. 
Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000309-98.2017.8.27.2717/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: WANDERSON CARNEIRO DA SILVA 
EDITAL Nº 2106825 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 0000309-98.2017.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de 
WANDERSON CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de agricultura, nascido em 28/10/1982, natural de Gurupi/TO, 
portador do RG nº 4619324 – SSP/GO, CPF nº 003.162.761-70, filho de Izabel Carneiro da Silva e Pedro Borba da Silva , 
denunciado nos termos do art. 306, caput, da Lei 9.503/1997, sendo o presente para CITAR o réu, atualmente em local incerto e 
não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias , responder a acusação por escrito, informando-o que na resposta, poderá argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 
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04/02/2020. Eu ____________ SILMAR DE PAULA Escrivão, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por KEYLA 
SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Ação Penal - Procedimento Ordinário – 0000105.12.2021.827.2718 
O Dr. Kilber Correia Lopes, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei 
etc...FAZ SABER  aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, uma Ação Penal n.º 0000105.12.2021.827.2718, que o Ministério Público desta Comarca move 
contra o acusado JÚNIOR GONÇALVES GUIMARÃES, vulgo “Junior Tempero”, brasileiro, natural de Filadélfia/TO, nascido em 
05/10/1998, filho de Jandira Gonçalves Guimarães, atualmente em local incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua 
CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo 
de 10 (dez) dias, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas. Fica 
advertido de que caso não compareça nem constituía advogado\defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o 
processo e o curso do lapso prescricional, podendo este juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas 
urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da 
Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-
TO. O prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado 
advertido de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso 
prescricional. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 05  fevereiro de 2021. Eu, Danilo Burjack Silva, 
Servidor de Secretaria, digitei e conferi. kilber Correia - Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 00017227220198272719 
Chave de Segurança 597743521019 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: JOSE LAZATO HLARIO 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia/To., na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o edital vierem ou dele tenha conhecimento que o presente tem por FINALIDADE: CITAR a parte requerida JOSE 
LAZARO HILARIO- O RETALHÃO, CNPJ nº 26.699.959/0001-50, na pessoa de seu representante legal JOSE LAZARO 
HILARIO, CPF. 217.494.501-00, atualmente em lugar desconhecido, nos termos da ação proposta, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. Advirta-se, que o 
executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia/To, aos 08 de fevereiro de 2021. Eu, ELEM 
KACIA TAVARES, assistente administrativo, mat.354079, o digitei, lavrei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA Juiz (a) de 
Direito Assinado Eletronicamente. 
 

GOIATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 133/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 21 de janeiro de 2021 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Goiatins, no uso das 
atribuições legais e na forma da Lei, etc.;CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 22, de 21 de janeiro de 2021, publicado 
no Diário da Justiça nº 4887, na data de hoje 21 de janeiro de 2021, emanado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto.CONSIDERANDO a necessidade da regular manutenção dos 
serviços na prestação da tutela jurisdicional nesta Comarca;CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000000466-
6;RESOLVE:Art. 1º Lotar o Sr. Thiago Rodrigues de Melo, ao cargo de Secretário do Juízo de 1ª instância, na Diretoria do 
Foro desta Comarca de Goiatins - TO.Art. 2º Esta Portaria retroage ao dia 21 de janeiro de 2021.Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Goiatins/TO, GABINETE DO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO, aos 21 de JANEIRO de 2021.Publique-
se. Cumpra-se. 
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Portaria Nº 1906/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 13 de outubro de 2020 
O Juiz de Direito da Comarca de Goiatins- Tocantins, Dr Herisberto e Silva Furtado Caldas, no uso de suas atribuições legais e 
do contido no art. 42 da Lei complementar n. 10, de 11 de janeiro de 1996.CONSIDERANDO a instauração de procedimento 
de sindicância, com nomeação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, através da Portaria nº 
1749/2019-PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS (evento 2757538) publicada no Diário da Justiça nº 4570, de 28/08/19, para 
apuração de irregularidades apontadas nos autos: CONSIDERANDO Informação Nº 19855 / 2020 - CGJUS/PADCGJUS 
contida no evento 3285747 em que nomeia os atuais membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar instituída através da Portaria nº 1346/2020-CGJUS/ASPCGJUS, de 24/07/2020, publicada no Diário nº 4782, de 
28/07/2020 (encartada no evento 3285745);CONSIDERANDO a convalidação de todos os atos praticados pelas comissões 
anteriormente visto na Portaria nº 1099 (evento 3206395) vigente, onde venceu o prazo em 13/01/2020; RESOLVE:Art. 1º -
 PRORROGAR o prazo, por mais 60 (sessenta) dias e prorrogável por mais 60, para conclusão dos trabalhos da Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos apontados.Art. 2º - Resolve instituí os servidores 
do Quadro do Tribunal de Justiça designados pela PORTARIA Nº Portaria nº 1346/2020, de 24 de julho de 2020 - da CGJUS, 
são eles:Arylma Rocha Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Membro;Raelza Ferreira 
Lopes - Técnico Judiciário - Matrícula nº 99624 - - Bacharel em Direito - Membro;Célia Regina Cirqueira Barros - Técnico 
Judiciário - Matrícula nº 276729 - Bacharel em Direito - Membro; Danielly Rodrigues Valadão - Analista Judiciário - Matrícula nº 
237644 - Suplente. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Goiatins-To, aos dez (10) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 302/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 08 de fevereiro de 2021 
O Exmo. Sr. Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Goiatins/TO, 
no uso das atribuições legais e etc.,CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000019428-0;CONSIDERANDO o 
disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para requisição, 
distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins;CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020Art. 1º Designar 
os servidores/terceirizados: Thiago Rodrigues de Melo, matrícula: 354812, Joelma Moreira da Costa, 
matrícula: 360313, Suzana Sousa Brito,  matrícula:  359850,  para, sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão de 
Inventário Anual dos Materiais do Almoxarifado desta Comarca de Goiatins/TO, visando o levantamento dos materiais. Art. 
2º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Publique-se. Cumpra-se. 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 283/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 05 de fevereiro de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Guaraí, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc.. 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Judiciário nº 62 de 29 de Janeiro de 2021. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - Lotar o servidor cedido MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS, matrícula nº 353602, como Chefe de Secretaria da 
Vara Criminal da Comarca de Guaraí/TO. 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se Registre-se. Intime-se, enviando cópia aos Excelentíssimos Senhores Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do 
Egrégio TJ/TO. 
 
Portaria Nº 284/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 05 de fevereiro de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Guaraí, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc.. 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Judiciário Nº 62 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, o qual nomeou o servidor cedido Marcos Vinicius 
Pereira de Morais matrícula nº 353602 para responder como Chefe de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Guaraí/TO. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR o servidor DURVANIO DIVINO DA SILVA, matrícula nº 227060, lotado no Protocolo da Comarca de 
Guaraí/TO, para exercer as funções de protocolo, correspondência, distribuição e servidor responsável pela central de 
mandados. 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se Registre-se. Intime-se, enviando cópia aos Excelentíssimos Senhores Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do 
Egrégio TJ/TO. 
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GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0012597-58.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) LUCAS QUINTILIANO ALVES GOUVEIA NETO, brasileiro, nascido em 28.03.1995, natural de Gurupi-TO, filho 
de Solimar Gouveia da Silva e Dilmas Alves da Silva, inscrito no CPF n° 061.403.961-40, RG nº 1.213.712 2ª via SSP-
TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de artigo 217-A, caput, do Código Penal. 
E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar 
por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 de fevereiro de 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente 
Administrativo, lavrei o presente. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais 
AUTOS:  2009.0004.8078-3  –  
Reeducando:JHONATA FONSECA DE LIMA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JHONATA FONSECA DE LIMA - (Prazo de 10 dias)  
O Doutor MARCELLO, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miracema do Tocantins, INTIMAR o denunciado 
JHONATA FONSECA DE LIMA, brasileiro, nascido aos 12.04.1998,  filho de Antonio fonsceca de Lima e Cassiane Assunção 
Fonseca,  estando em lugar incerto e não sabido, para audiência Admonitória designada para o dia 21 de JANEIRO de 2021 às 
14:21 horas, a realizar-se-à por videoconferência por meio da plataforma disponibilizada pelo CNJ, qual seja CISCO WEBEX 
MEETTINGS, ressalta que deverá estar com o aplicativo CISCO MEETTINGS instalado no aparelho celular ou notebook provido 
de camera https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-Appe para celulares pela Play 
Store ou App Store.  E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 
361 do CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Miracema do Tocantins-TO., Cartório Criminal,  aos primeiro dia do mês de julho de dois mil e treze (11/12/2020) Eu 
Naira Soraia Lima Gonçalves, Técnica Judiciária, subscrevi. Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 000115-41.2019.827.2725, chave para consulta n.º 494291262719, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu Keison Andrade Ferreira Silva, pela prática do delito 
previsto nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I do CPB, em que figura como vítima Karleane da Silva Bezerra, sendo o 
presente Edital para CITAR o acusado KEISON ANDRADE FERREIRA SILVA, brasileiro, ajudante de pedreiro, nascido em 
03.06.1996, filho de Celso Ney Ferreira Silva e de Neurinete Maciel Andrade, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 396 do Código de Processo 
Penal, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido 
de que caso não compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o 
curso do prazo prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, 
se for o caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara 
Criminal do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Praça Mariano de Holanda Cavalcante, n.º 802, 
CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir 
do comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém 
possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e nove dias do mês 
de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (29/01/2021). Eu, Zoraida Macedo Andrade, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o 
digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4899 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021 18 

 

 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0009975-82.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL LOPES CARNEIRO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo JEFÃO, brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido aos 17/04/1990, natural de Palmas-TO, filho de Bento Barros da Silva e Antônia Rodrigues da Silva, inscrito no 
CPF sob o nº 042.484.521-03, residente e domiciliado na Rua T 32, Conjunto 10, Lote 32, Setor Taquari, Palmas-TO., 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00099758220208272729, pelos motivos a seguir 
expostos: DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este 
Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: 1. GABRIEL LOPES CARNEIRO, brasileiro, união estável, pintor, nascido 
aos 01/08/1997, natural de Palmas-TO, filho de Geremias Lopes da Silva e Dilvana Carneiro da Silva, inscrito no CPF sob o nº 
707.996.801-17, residente e domiciliado na Rua T 31, Conjunto 18, Lote 04, Setor Taquari, Palmas-TO, telefone (63) 99299-2691 
/ (63) 99201-3737. 2. JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo JEFÃO, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 17/04/1990, 
natural de Palmas-TO, filho de Bento Barros da Silva e Antônia Rodrigues da Silva, inscrito no CPF sob o nº 042.484.521-03, 
residente e domiciliado na Rua T 32, Conjunto 10, Lote 32, Setor Taquari, Palmas-TO. FATO 1 (FURTO) Noticiam os autos do 
Inquérito Policial que, em dia incerto em dezembro de 2019, em horário indeterminado, nas proximidades da ponte do Ribeirão 
Taquaruçu, Setor Bertaville, os autores BRUNO GOMES DA SILVA E GABRIEL LOPES CARNEIRO, agindo em concurso de 
pessoas, subtraíram para si um veículo automotor Volkswagen Gol 1.0, ano 2003/2004, cor vermelha, número de chassi 
9BWCA05X04T038130, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme laudo pericial de identificação veicular e avaliação 
(juntada aos autos no evento 26, laudo 05, fls. 03 ao 06), de propriedade de FÁBIO PEREIRA SOARES ( conforme o ofício 01, 
juntado aos autos no evento 26). Apurou-se que amarraram uma corda no carro de GABRIEL LOPES CARNEIRO e conduziram 
o objeto do crime até um matagal próximo a região da AGROTINS para que pudessem realizar o desmanche do automóvel. Em 
seu interrogatório GABRIEL LOPES CARNEIRO relatou que retirou os bancos e as rodas do automóvel e que um outro 
indivíduo, o qual não soube informar de quem se tratava, retirou as outras peças. FATO 2 (FURTO) Consta nos autos do 
Inquérito Policial que no dia 27 de dezembro de 2019, horário indeterminado, na Rua 30, Quadra 30-A, Lote 25, Jardim Aureny 
III, Palmas-TO, BRUNO GOMES DA SILVA, GABRIEL LOPES CARNEIRO, GEOVANE VITORINO DA SILVA E JEFFERSON 
DA SILVA, agindo em concurso de pessoas, subtraíram para si um automóvel, marca/modelo Volkswagen/Gol 1.0, ano 2004, cor 
cinza, placa JWU5902, de propriedade da vítima JEOVÁ FERREIRA DE JESUS, conforme Termo de Entrega / Restituição de 
Objeto juntada aos autos no evento 26, fls. 01 ao 06, do IP. Segundo apurado, policiais militares da equipe GIRO (Grupo de 
Intervenção Rápida Ostensiva) e GOC (Grupo de Operação com Cães) estavam em serviço quando foram acionados pela vítima, 
JEOVÁ FERREIRA DE JESUS, que informou que seu automóvel havia sido furtado. Ao ser noticiado, a equipe policial passou a 
realizar diligências. Com a realização das diligências, os policiais militares chegaram a um dos autores da ação criminosa, 
identificado como GABRIEL LOPES CARNEIRO, que estava acompanhado da pessoa de ANTÔNIO FILHO ALVES DE SOUZA, 
o qual se identificou aos policiais como sendo mecânico de veículos automotores. Na mesma ocasião ANTÔNIO FILHO ALVES 
DE SOUZA relatou aos policiais que havia sido chamado por GABRIEL LOPES CARNEIRO, para realizar um conserto em um 
veículo automotor de marca/modelo Volkswagen/Gol, placa GRN9096. Ao abordarem e interpelarem GABRIEL LOPES 
CARNEIRO, o mesmo confessou aos agentes policiais que havia emprestado seu automóvel para a prática do furto do veículo 
automotor da vítima destes autos. Diante das informações prestadas por GABRIEL LOPES CARNEIRO, os policiais realizaram 
diligência e chegaram até BRUNO GOMES DA SILVA, que informou aos policiais onde o objeto do presente furto se encontrava, 
além das carcaças do outro Gol furtado e onde poderiam ser localizados GEOVANE VITORINO DA SILVA E JEFFERSON DA 
SILVA. Diante das informações, a equipe policial encontrou esses dois últimos autores nos locais que lhes foram indicados. 
GEOVANE VITORINO E JEFFERSON DA SILVA relataram nos autos do Inquérito Policial, que no dia 27 de dezembro de 2019, 
entre as 03h00 e 03h30, BRUNO GOMES DA SILVA realizou ligações telefônicas para que aqueles dois o ajudassem a puxar 
um automóvel que havia acabado de ser furtado, os informando o local que deveriam encontrá-los (trevo da Rodovia que dá 
acesso à cidade de Porto Nacional). Ao atenderem ao pedido de BRUNO GOMES DA SILVA, os mesmos usaram de uma chave 
de fenda para abrir o porta-malas do veículo e realizaram o reboque do carro até uma casa abandonada localizada na Rua 30, 
Quadra 30-A, Lote 25, Jardim Aureny III, para que fosse feito o desmanche. O reboque do carro foi feito com o auxílio do veículo 
automotor de GABRIEL LOPES CARNEIRO, um Volkswagen/Gol Quadrado. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se 
devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 12976/2019, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17-evento 1, 
prisão em flagrante 3), Termo de Restituição (fls. 01 e 02- evento 06), Laudo Pericial de Identificação Veicular (fls. 01 ao 07-
evento 26, laudo 3) e Laudo Pericial de Identificação Veicular e Avaliação (fls. 01 ao 08-evento 26, laudo 5),e demais provas 
coligidas aos autos. Assim agindo, os autores GABRIEL LOPES CARNEIRO E JEFFERSON DA SILVA incorreram DUAS 
VEZES nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69, caput, também do CP, motivo 
pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação dos presentes e a citação do 
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denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). 
Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de 
Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado 
no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do 
artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir 
defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a 
presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das 
disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada 
procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do 
denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a 
comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso 
e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham 
ou modifiquem; Para depor sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas 
abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. Palmas-TO, 27 de fevereiro de 2020. SIDNEY FIORI 
JUNIOR, Promotor de Justiça." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado JEFFERSON RODRIGUES DA 
SILVA, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. Quanto ao pleito de antecipação de 
prova requerido pelo membro ministerial, entendo que não estão presentes nenhuma das causas ensejadoras da medida 
extrema, a luz dos artigos 92 e 225 do Código de Processo Penal, a autorizar a antecipação de provas prevista no art. 366, § 1°, 
do mesmo diploma legal. Com efeito, a produção antecipada da prova testemunhal, no caso específico, não se revela medida 
imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o 
entendimento da Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a coleta antecipada, fora das hipóteses elencadas no 
art. 225 do CPP, constitui inegável ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Destarte, indefiro o pedido 
de antecipação de provas. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-
me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP, no que couber. Cumpra-se. Palmas/TO, 21/1/2021. LUIZ ZILMAR 
DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 
Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na 
resposta, 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 (art. 
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 05/02/2021. Eu, HEITTOR 
VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 276/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 05 de fevereiro de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art. alterar a Portaria Nº 218/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 01 de fevereiro de 2021, para o fim de registrar que o 
plantão judicial do período de 05/02/2021 às 18h a 12/02/2021, às 11h59min, será cumprido pelo oficial de justiça João de 
Abreu Campos Júnior, mantendo as demais disposições. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
 Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
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Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos cinco (05) dias do mês 
de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 303/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 08 de fevereiro de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo I da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 12/02/2021 às 18h a 
19/02/2021, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Nelson Coelho Filho, servidor Jabeis de Sousa Miranda e oficial de 
justiça Kleandro Tavares dos Santos. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos oito (08) dias do mês 
de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50027778420128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o : GILBERTO PAULO FERNANDES , CNPJ/CPF nº 707.074.641-53 , para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50027778420128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: GIRATUR SERVIÇOS DE TURISMO LTDA , CNPJ/CPF nº 
05.457.955/0001-96, e sócia: ANA PATRÍCIA PINTO FONSECA CPF: 923.860.161-53, INTIMADO no prazo de 30 (trinta) dias 
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50009193320038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o : MARIA S C VIEIRA , CNPJ/CPF nº 01.423.558/0004-95, INTIMADO no prazo 
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de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JANIA RODRIGUES DA SILVA – CNPJ/CPF: 006.846.231-
02 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00490186020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 50027778420128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o : GILBERTO PAULO FERNANDES , CNPJ/CPF nº 707.074.641-53 , para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50027778420128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: GIRATUR SERVIÇOS DE TURISMO LTDA , CNPJ/CPF 
nº 05.457.955/0001-96, e sócia: ANA PATRÍCIA PINTO FONSECA CPF: 923.860.161-53, INTIMADO no prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50009193320038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o : MARIA S C VIEIRA , CNPJ/CPF nº 01.423.558/0004-95, INTIMADO no 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 intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MMª. Juíz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA Nº 1454, 
de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO de JOSE 
CARDOSO FILHO – CNPJ/CPF 214.603.611-72 , bem como seu respectivo cônjuge se casado for, na qualidade de parte 
executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 50041193320128272729,  ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 
MUNCIPAL , para TOMAR CONHECIMENTO da penhora realizada, determinada nos presentes autos, recaída sobre o bem 
imóvel de sua propriedade, denominado: 010UM) LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE NUMERO 15, DA 
QUADRA ARSE 71, CONJUNTO QI 18, SITUADO À ALAMEDA 15, COM ÁREA TOTAL DE 200,00M2, CONSTANTE NA 
MATRICULA N° 16.752, ficando a parte executada INTIMADA para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos 
termos da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. 
Dado e passado na Vara de Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 20:07. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MMª. Juíz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA Nº 1454, 
de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO de 
MARIA RITA CANDIDA PEREIRA – CNPJ/CPF 180.749.951-00, bem como seu respectivo cônjuge se casado for, na qualidade 
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de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 00293568620148272729,  ajuizada pela FAZENDA 
PÚBLICA MUNCIPAL , para TOMAR CONHECIMENTO da penhora realizada, determinada nos presentes autos, recaída sobre 
o bem imóvel de sua propriedade, denominado: Um lote de terras para construção urbana de número 06, da quadra T-
12/T22, conjunto 37-C-37 Situado à Rua NS 06, do Loteamento Taquari Gleba 06, Taquaralto, Palmas - TO, com área total 
de 300,00 m2, com limites e confrontações constantes na matricula de N2 72.343. ficando a parte executada INTIMADA 
para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos termos da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do 
Fórum desta Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. Dado e passado na Vara de Execuções Fiscais e Saúde da 
Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 20:07. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50098651320118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a sócia: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BERNARDON , CNPJ/CPF nº 
217.701.178-73, para, que regularize a sua representação processual, tendo em vista que não foi juntada aos autos Procuração 
Ad-Judicia, constituindo advogado no presente feito, bem como para que junte aos autos, caso exista, Certidão de Interdição e 
Curatela, no prazo de 30 (trinta) dias. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MMª. Juíz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA Nº 1454, 
de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO de JOSE 
CARDOSO FILHO – CNPJ/CPF 214.603.611-72 , bem como seu respectivo cônjuge se casado for, na qualidade de parte 
executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 50041193320128272729,  ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 
MUNCIPAL , para TOMAR CONHECIMENTO da penhora realizada, determinada nos presentes autos, recaída sobre o bem 
imóvel de sua propriedade, denominado: 010UM) LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE NUMERO 15, DA 
QUADRA ARSE 71, CONJUNTO QI 18, SITUADO À ALAMEDA 15, COM ÁREA TOTAL DE 200,00M2, CONSTANTE NA 
MATRICULA N° 16.752, ficando a parte executada INTIMADA para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos 
termos da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. 
Dado e passado na Vara de Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 20:07. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MMª. Juíz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA Nº 1454, 
de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO de 
MARIA RITA CANDIDA PEREIRA – CNPJ/CPF 180.749.951-00, bem como seu respectivo cônjuge se casado for, na qualidade 
de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 00293568620148272729,  ajuizada pela FAZENDA 
PÚBLICA MUNCIPAL , para TOMAR CONHECIMENTO da penhora realizada, determinada nos presentes autos, recaída sobre 
o bem imóvel de sua propriedade, denominado: Um lote de terras para construção urbana de número 06, da quadra T-
12/T22, conjunto 37-C-37 Situado à Rua NS 06, do Loteamento Taquari Gleba 06, Taquaralto, Palmas - TO, com área total 
de 300,00 m2, com limites e confrontações constantes na matricula de N2 72.343. ficando a parte 
executada INTIMADA para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos termos da lei. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e 
afixada cópia no Átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. Dado e passado na Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 20:07. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LEIRY RUTH DE OLIVEIRA.– CNPJ/CPF: 
00964059000108, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00483283120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GILVAN BANDEIRA GOMES.– CNPJ/CPF: 80405916353, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0047479-59.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 dos sócios: JALES ANDRADE SINIMBU, CPF/CNPJ: 59088478104, e MARIA CELIA 
VEIGA SILVA, CPF/CNPJ: 86892240178, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5033770-76.2013.8.27.2729, 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). 20130025193, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 830,53 (Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: OLIVEIRA E CORDEIRO LTDA-ME, CPF/CNPJ: 01054841000144, bem 
como de seus sócios coobrigados: NATALINA OLIVEIRA CORDEIRO, CPF/CNPJ: 22705198334, e FRANCISCO NELSON 
CORDEIRO, CPF/CNPJ: 07835825368, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5019013-77.2013.8.27.2729, que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-1408/2012, inscrita em 15/06/2012, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 13.709,46(treze mil setecentos e nove reais e quarenta e seis centavos) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: IVANILDO PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 006.863.061-12, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5040556-39.2013.8.27.2729, 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). 20130052697, inscrita em 
21/01/2010, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 846,16 (Oitocentos e 
Quarenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de 
fevereiro 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 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A. M. BORGES MADEREIRA ME, CPF/CNPJ: 00499109000115, bem 
como de seu sócio coobrigado: ANGELO MARCIO BORGES, CPF/CNPJ: 39272273234, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
5000242-32.2005.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-2289/2005, inscrita em 30/09/2005, referente ao 
ICMS; A-2290/2005, inscrita em 30/09/2005, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 5.533,40 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: CBS PROPERTY INVESTIMENTS & CONSULTING LTDA – ME, 
CPF/CNPJ: 13.002.150/0001-86, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0004281-69.2019.8.27.2729, 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). 20180015762, inscrita em 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE; 20180015764, inscrita em 06/03/2017, referente 
ao TLF; 20180015874, inscrita em 25/04/2018, referente ao ISS NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 6.363,07 (Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais 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, 5 de fevereiro 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: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 32729421300; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00408325320168272729, 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 a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: : ESTRUTURAS DE ACO ARAGUAIA EIRELI, CPF/CNPJ: 
02850337000385; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0034638-32.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se 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 a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FOCUS COMISSARIA E DESPACHANTE ALFANDEGARIO LTDA - EPP, 
CPF/CNPJ: 08.406.093/0002-41, bem como de seu sócio coobrigado: ALVARO DIAS DE ALKMIN, CPF/CNPJ: 074.640.638-05, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0048808-09.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2515/2019, 
inscrita em 31/07/2019, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 30.327,46 
(trinta mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: JCL CONFECCOES LTDA, CPF/CNPJ: 05.105.966/0001-07, bem como 
de seu sócio coobrigado: JOSE LUIZ MOREIRA DA COSTA, CPF/CNPJ: 211.201.612-15, e WILMAR BISPO BARBOSA, 
CPF/CNPJ: 382.654.511-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0038120-90.2016.8.27.2729, 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). 20160010058, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 1.109,90 (Um Mil e Cento e Nove Reais e Noventa Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: FABIANA MARIA DA SILVA, CPF/CNPJ: 883.873.301-59, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5023392-61.2013.8.27.2729, 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). 20130014245, inscrita em 
09/01/2013, referente ao B POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.822,84 (cinco 
mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: ANABELLA COM. REPRES. E DISTRIB. DE PROD. DE BELEZA - ME, 
CPF/CNPJ: 33645839000136; bem como de seu sócio coobrigado DANIEL PEREIRA ALVES, CPF/CNPJ: 25157639104, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 5000252-08.2007.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se tão somente aos honorários advocatícios, que deverá ser acrescido dos 
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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 a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro 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: MARYELE RIBEIRO DE CASTRO CASTANHEIRA, CPF/CNPJ: 02576639160, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0009835-58.2014.8.27.2729, 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). 20140001172, 
inscrita em 15/08/2013, referente ao TXL; 20140001173, inscrita em 15/08/2013 , referente ao TXL; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.706,65 (Dois Mil e Setecentos e Seis Reais e Sessenta 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, 5 de fevereiro 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 executadi: MARIA NELMA GOMES DA SILVA MOTA, CPF/CNPJ: 301.230.701-04, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0041323-89.2018.8.27.2729, 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). 20180008084, 
inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180008085, inscrita em 06/03/2017 , referente ao COSIP; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.546,38 (Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e 
Oito Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00227417520178272729 
Denunciado: MARCOS RODRIGUES BRANDÃO 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00227417520178272729, tendo como 
Denunciado MARCOS RODRIGUES BRANDÃO, brasileiro, natural de Dom Pedro-MA, nascido aos 23.07.1977, solteiro, filho de 
José Soares Brandão e de Francisca Rodrigues da Silva, lavrador, portador do RG n° 700394 SSP/TO, inscrito no CPF n° 
732.697.941-34. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) 
no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a 
condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem 
honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de 
fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando 
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da 
vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-
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se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 24 de JULHO de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de 
Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 28/01/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00004739020188272729 
Denunciado: MAURO GONÇALO JUNIOR 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00004739020188272729, tendo como 
Denunciado MAURO GONÇALO JÚNIOR, brasileiro, união estável, desempregado, nascido aos 07/05/1995, natural de 
Ananás/TO, portador do RG nº 1241616 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 053.898.051-60, filho de Mauro da Luz Gonçalo e de 
Deuzuita Rodrigues Coelho. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo 
presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) 
acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente 
para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor 
dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, 
CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO 
O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVEL e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal 
hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. 
Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A 
RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 12 de 
Novembro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 28/01/2021. Eu, 
BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00398621920178272729 
Denunciado: LUIZ MAURICIO DO VALE VARELLA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00398621920178272729, tendo como 
Denunciado LUIZ MAURÍCIO DO VALE VARELLA, brasileiro, natural de Belém-PA, nascido aos 12.06.1976, casado, filho de 
Luiz Benedito Varella e de Janete do Vale Varella, cor parda, advogado/servidor público, portador do RG n° 2884700 SSP/PA, 
inscrito no CPF n° 585.262.262-15. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO 
pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante 
do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) 
acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente 
para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor 
dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A NÃO PARTICIPAÇÃO DA DEFESA E DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA, 
DESTACADA A SITUAÇÃO DE ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA, INTIMEM-SE A DEFESA/DENUNCIADO E A(S) 
OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em 
tal hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, no caso a ACUSAÇÃO. Registre-
se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO, NO 
QUE COUBER. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 29 de 
Outubro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 28/01/2021. Eu, 
BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00055030920188272729 
Denunciado: DIEGO COSTA BRAZ 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00055030920188272729, tendo como 
Denunciado DIÊGO COSTA BRAZ, brasileiro, união estável, segurança, nascido aos 21/04/1987, natural de São Francisco de 
Goiás/GO, portador do RG nº 1002851 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 030.398.931-90, filho de Eliomar Joaquim Braz e Maria 
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Edelmina da Costa. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) 
no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a 
condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem 
honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, 
CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO 
O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVEL e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal 
hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. 
Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A 
RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 16 de 
Dezembro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 28/01/2021. Eu, 
BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00084780420188272729 
Denunciado: WANDERSON COSTA DUARTE 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00084780420188272729, tendo como 
Denunciado WANDERSON COSTA DUARTE, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 27/01/2000, natural de Conceição do 
Araguaia/PA, portador do RG nº 1285374 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 051.864.33-01, filho de Wagner Pereira Duarte e de 
Telvina Costa Siqueira. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo 
presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) 
acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente 
para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor 
dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, 
CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO 
O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVEL e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal 
hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. 
Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A 
RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 16 de 
Dezembro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 28/01/2021. Eu, 
BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00086082820178272729 
Denunciado: ODAIR JOSE MARQUES DE OLIVEIRA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00086082820178272729 , tendo como 
Réu: ODAIR JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Santa Luzia-MA, nascido aos 17.11.1973, 
filho de Judite Cândida de Oliveira, inscrito no CPF sob n° 523.768.183-20, como o denunciado encontra-se atualmente em local 
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: 
“(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada 
ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107 do Código 
Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em 
julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos 
órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se 
com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar 
conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta 
própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que 
figurarem na condição de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se o 
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 02 de Fevereiro de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE 
SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
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Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 02/02/2021. Eu, BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, Juiz de Direito, digitei. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00088262220188272729 
Denunciado: ROGÉRIO DE JESUS SILVA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00088262220188272729, tendo como 
Denunciado ROGÉRIO DE JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido aos 08/12/1982, natural de Aliança/TO, portador 
do RG nº 299598 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 985.139.741-53, filho de Ana Félix de Jesus da Silva. E como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua 
parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por 
não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida 
absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA 
E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU 
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVEL e havido o trânsito em julgado sem 
alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e 
comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes 
intimados, notadamente acusação e defesa. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS 
CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos. Palmas, 02 de Fevereiro de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se 
alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-
TO, aos 04/02/2021. Eu, BEATRIZ OLIVEIRA COSTA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00180455920188272729 
Denunciado: JOSEMAR FIDELIS DE MELO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00180455920188272729 , tendo como 
Réu: JOSEMAR FIDÉLIS DE MELO brasileiro, natural de Irecê-BA,motorista, união estável, nascido aos 10/11/1980, filho 
deGeraldo Fidélis da Silva e de Edenite Ferreira de Melo,portador do RG n° 58974913-4 SESP/SP, inscrito no CPF sobn° 
030.034.245-48, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, 
da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...) 3 -DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado, 
tão somente como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º c/c artigo 69 do mesmo código, na modalidade dos artigos 
5º e 7ºda Lei nº 11.340/2006, em relação a dois episódios distintos envolvendo vítimas diversas. Fica absolvido relativamente ao 
delito de ameaça (CP, art. 147), com base na insuficiência de provas no que diz respeito à vítima enteada Maria Fernanda e nos 
termos do CPP, art. 386, VII. Fica absolvido pelo mesmo crime de ameaça (CP, art. 147) relativamente à ofendida ex-
companheira Maria de Lourdes, mediante o reconhecimento da decadência por ausência de representação implicando na 
extinção da punibilidade, consoante os artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal Individualização da(s) 
pena(s) Reconhecida a caracterização de concurso material, segue a fixação da reprimenda de cada crime, viabilizando ao final 
a respectiva cumulação. Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, 
consoante os fundamentos que seguem: Quanto ao crime delesão corporal, de que foi vítima a então companheira Maria de 
Lourdes Silva Almeida: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias 
judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as 
modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo 
penal. Assim, nesta primeira fase, diante dapreponderância decircunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no 
patamar mínimo, fixando-aem 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: Eventual ATENUANTE não merece consideração nas 
hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 doSTJ). As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso II, 
letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º —sob pena de 
caracterização de bisin idem. Sem alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas 
em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada —razão pela qual torno-a definitiva em 03 
(três) meses de detenção. Quanto ao crime delesão corporal, de que foi vítima a então enteada Maria Fernanda Almeida de 
Holanda: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que 
repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com 
utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, 
nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo, 
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fixando-aem 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: Eventual ATENUANTE não merece consideração nas hipóteses de fixação 
da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). As AGRAVANTES doCódigo Penalartigo61, inciso II, letras e) e f) não podem 
ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º —sob pena de caracterização de bisin idem. Sem 
alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual 
fica nesta última fase mantida a pena supracitada —razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção. 
Reconhecido o concurso material consistente em dois episódios distintos envolvendo vítimas diversas, a pena concreta será o 
resultado da aplicação cumulativa das penas, nos moldes do CP, art. 69. DA PENA CONCRETA FINAL COMO RESULTADO DA 
APLICAÇÃO CUMULATIVA, NOS MOLDES DO CP, ART.69 Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como 
consequência da aplicação cumulativa relativamente às ofendidas, resultando no total de 06 (seis) mesesde detenção. Do 
cumprimento da pena concreta final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal 
deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto(CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de 
Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da 
pena e progressão de regime, nos termos da Recomendação n.º 7do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por 
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria 
adequada, tampouco socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da 
Lei 11.340/06 (STJ –HC 290650).Poroutro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois 
anos —com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o 
estabelecimento das condições a serem observadas (STJ –REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como 
requisito para o cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 
4464). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 
7.210/84, art. 66, III). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, 
possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º) A acusação registrou na denúncia a 
necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a 
orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do RESP respectivo (Tema 983): ?Nos casos de violência 
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano 
moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e 
independentemente de instrução probatória?. Fixo a quantia total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de 
reparação de danos (CPP, art. 387, IV), devendo haver divisão igualitária com direito à indenização individualizada no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, sem prejuízo de que a(s) pessoa(s) interessada(s) promova(m) pedido complementar 
no juízo cível diverso que não este especializado. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a 
possibilidadede ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no Juízo da Execução. 
Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado 
—deverá a Serventia adotar as seguintes providências, adequando-as ao resultado: - Expedição de Mandado(s) de Prisão ou 
Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas 
legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; - Inscrição do 
nome do condenado no rol dos culpados; - Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da 
Constituição da República Federativa do Brasil; - Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; 
- Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, comencaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. 
Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. 
Intimem-se Ministério Público, Assistência da(s) vítima(s) e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) 
legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber.Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. 
Palmas, 19 de Junho de 2020. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 
08/02/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - (NCPC, 313, I e § 2º, II, C-C 689). 
ORIGEM: Processo: nº 5002297-66.2013.827.2731; Chave do Processo nº 239578250213; Natureza da Ação: Ação de 
Cumprimento de Sentença; Valor da Causa: R$ 244.576,65; Exequente: O ESPOLIO DE MILTON RIBEIRO SARAIVA. Advogado 
do Exequente: Dr. Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro - OAB/TO nº 2.549. Executados: MUNICIPIO DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS-TO. Advogaddos: Dr. Gilberto Sousa Lucena -OAB/TO nº 1.186 e Drª Ana Laura Pinto Cordeiro de Miranda 
Coutinho - OAB/TO nº 6.051B. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR O ESPÓLIO MILTON RIBEIRO SARAIVA , nas pessoas de 
quem forem os SUCESSORES ou HERDEIROS, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 
respectiva habilitação no prazo de TRÊS(3) MESES, sob pena de extinção do processo, sem resolução de medito(NCPC, arts, 
76,§1º, l e 313, I e §2º,II). SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, Centro, Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3602-1360. 
Paraíso do Tocantins - TO., aos vinte e quatro (24) dias do mês de Abril (04) do ano de dois mil e dezenove ( 2.019). Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES Titular da 1ª Vara Cível. Eu, Jacira Aparecida Batista Santos, Técnica Judiciária, o digitei. 
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Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Chave do Processo: 147546428918; Natureza : Ação de Execução Fiscal Exequente: Município de Paraíso do 
Tocantins-TO; Advogado(a): Dra. Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros OAB/TO nº 6840; Executado : Valter Rodrigues Pinto. 
Advogado(a): Nihil. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o executado – VALTER RODRIGUES PINTO, atualmente com endereço 
em lugar incerto e não sabido, DA PENHORA ON LINE PARCIAL, VIA BACENJUD, efetivada (no evento 35) dos autos, no valor 
de R$ 19.622,44 (dezenove mil e seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), com ADVERTÊNCIA para 
querendo OFERTAR IMPUGNAÇÃO, no prazo de QUINZE (15) DIAS, nos termos do artigo 835 DO CPC/15. Conforme 
Despachos contidos nos (Eventos 33 e 35) dos autos. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria, o digitei. Juiz William 
Trigilio da Silva 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias Cíveis de Paraíso do Tocantins. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Nº do Processo: 0000685-08.2018.8.27.2731, Chave do Processo: 924780577718; Natureza: Ação de Execução Fiscal 
da Dívida Ativa; Exequente: Município de Paraíso do Tocantins-TO; Advogado (a): Dra. Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros 
OAB/TO nº 6840; Executado: Florentino Teixeira Machado CPF nº 378.501.994-72. Advogado (a): Nihil. 
OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR o executado – FLORENTINO TEIXEIRA MACHADO, atualmente com sede/endereço em 
lugar incerto e não sabido, DA PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD, efetivada (no evento 28) dos autos, no valor de R$ 17,89 
(dezessete reais e oitenta e nove centavos), com ADVERTÊNCIA para querendo OFERTAR IMPUGNAÇÃO, no prazo de 
QUINZE(15) DIAS, nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 6.830/80. Conforme Despacho de contido no (EVENTO 26) dos 
autos. Paraíso do Tocantins – TO, 03 de Fevereiro de 2020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora Cedida ao Judiciário, o digitei. 
Juiz William Trigilio da Silva 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias Cíveis de Paraíso do 
Tocantins. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 50004564120108272731; Chave Processo nº: 127947676914; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 2.391,07; Exequente: ESTADO DO TOCANTINS-TO; Procurador Exequente: Dr. Nivair 
Vieira Borges – Procurador Chefe; Executado(s): Empresa – SALVINA GONÇALVES RODRIGUES e sua sócia: Salvina 
Gonçalves Rodrigues. CITANDO: Empresa- SALVINA GONÇALVES RODRIGUES, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 
n°04.022.215/0001-64, neste ato, na pessoa de seu sócio: Salvina Gonçalves Rodrigues, atualmente com endereço incerto e 
não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo 
de CINCO (05) DIAS, PAGAREM, o principal de R$ 2.391,07 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e sete centavos), e 
cominações legais, inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s): nº A-866/2009, datada de 18/06/2009,  a serem 
atualizadas no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 
7º, 8º, da Lei nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a 
garantia da(s) execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja 
encontrado(a), em tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 
6.830/80.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do 
Tocantins – TO, 27 de Fevereiro de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria. Juiz WILLAM TRIGILIO DA 
SILVA – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0008149-20.2017.827.2731; Chave Processo nº: 481036171917; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 6.064,73; Exequente: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO; Procurador 
Exequente: Dr.– Procurador Chefe; PAMELLA CRISTINA BARBOSA DUTRA BARROS TO6840. CITANDO:      Executado(s):  
ANTÔNIO CARLOS BEZERRA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 163.146.701-87, atualmente com endereço 
incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, 
no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGAR, o principal de R$ 6.064,73 (seis mil e sessenta e quatro reais e setenta e três 
centavos), e cominações legais, inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s): contidas na inicial,   a serem atualizadas no 
ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º, da Lei 
nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) 
execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em 
tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80.  SEDE DO 
JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO, 27 de 
Março de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO -Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 50002907720088272731; Chave Processo nº: 119983953614; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 1.778,36; Exequente: ESTADO DO TOCANTINS-TO; Procurador Exequente: Dr. Nivair 
Vieira Borges – Procurador Chefe; CITANDO Executado(s):: Empresa- VALDEIR JOSÉ SILVEIRA BRUM, pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ sob o n°01.304.579/0001-49, neste ato, na pessoa de seu sócio: Valdeir José Silveira Brum, atualmente com 
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endereço incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução 
Fiscal, para, no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGAREM, o principal de R$ 1.778,36 (hum mil e setecentos e setenta  e oito 
reais e trinta e seis centavos), e cominações legais, inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s): nº A-5156/2007, datada 
de 12/14/2007,  a serem atualizadas no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) 
execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no 
prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou 
ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos 
artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-
1360. Paraíso do Tocantins – TO, 27 de Fevereiro de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria. 
CERTIDÃO 
Certifico e dou fé, que afixei uma via do presente. 
No placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. 
Paraíso do Tocantins ______/_______/_________. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 50002907720088272731; Chave Processo nº: 119983953614; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 1.778,36; Exequente: ESTADO DO TOCANTINS-TO; Procurador Exequente: Dr. Nivair 
Vieira Borges – Procurador Chefe; Executado(s): Empresa – VALDEIR JOSÉ SILVEIRA BRUM e seu sócio: Valdeir José Silveira 
Brum. CITANDO: Empresa- VALDEIR JOSÉ SILVEIRA BRUM, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n°01.304.579/0001-
49, neste ato, na pessoa de seu sócio: Valdeir José Silveira Brum, atualmente com endereço incerto e não sabido. 
OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo de CINCO 
(05) DIAS, PAGAREM, o principal de R$ 1.778,36 (hum mil e setecentos e setenta  e oito reais e trinta e seis centavos), e 
cominações legais, inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s): nº A-5156/2007, datada de 12/14/2007,  a serem 
atualizadas no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 
7º, 8º, da Lei nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a 
garantia da(s) execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja 
encontrado(a), em tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 
6.830/80.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do 
Tocantins – TO, 27 de Fevereiro de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria.Juiz  William Trigilio da Silva 1ª 
Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias Cíveis de Paraíso do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo: 30 (trinta) dias  
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0008149-20.2017.827.2731; Chave Processo nº: 481036171917; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 6.064,73; Exequente: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO; Procurador 
Exequente: Dr.– Procurador Chefe; PAMELLA CRISTINA BARBOSA DUTRA BARROS TO6840     Executado(s): ANTONIO 
CARLOS BEZERRA SILVA,  CITANDO: ANTÔNIO CARLOS BEZERRA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 
163.146.701-87, atualmente com endereço incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos 
termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGAR, o principal de R$ 6.064,73 (seis mil e 
sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), e cominações legais, inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s): 
contidas na inicial,   a serem atualizadas no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) 
execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no 
prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou 
ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos 
artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-
1360. Paraíso do Tocantins – TO, 27 de Março de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria. Juiz  William 
Trigilio da Silva 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias Cíveis de Paraíso do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0007870-34.2017.8.27.2731; Chave Processo nº: 919272706617; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 653,81; Exequente: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO; Procurador 
Exequente: Dr.– Procurador Chefe; PAMELLA CRISTINA BARBOSA DUTRA BARROS TO6840     Executado(s): Alberto Ferreira 
Pinto CITANDO: ALBERTO FERREIRA PINTO, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 062.561.391-00, atualmente com 
endereço incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução 
Fiscal, para, no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGAR, o principal de R$ 653,81 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e 
um centavos), e cominações legais, inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s) nsº: 3383, 3233, 3173, 2912 e 2661,   a 
serem atualizadas no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos 
artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a 
garantia da(s) execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja 
encontrado(a), em tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 
6.830/80.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do 
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Tocantins – TO, 01 de Abril de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria. Juiz  William Trigilio da Silva - 1ª 
Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias Cíveis de Paraíso do Tocantins . 
 
E D I T A L   DE   C I T A Ç Ã O - Prazo: 30 (trinta) dias - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
ORIGEM / REFERÊNCIA: Processo Eletrônico nº 0004580-06.2020.827.2731; Chave do Processo: 703372359620; Natureza da 
Ação: Ação de Usucapião Ordinário; Autores/Requerentes: LUIZ CARLOS SOARES DE MORAES. Adv. do Requerente: Dr. 
Tiago Costa Rodrigues – OAB/TO nº 01214. Réus/Requeridos: OLAVO HOLANDA DE SÁ e sua esposa BENEDITA ALVES DE 
SÁ. Confrontantes: CLEODSON APARECIDO DE SOUSA  e sua esposa LÚCIA GOMES DE SOUSA; ANADIR VAZ COSTA; 
THIAGO TEDESCHI; JOAQUIM MARTINS NEGREIROS e sua esposa DORALICE DIAS NEGREIROS. Valor da causa: R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); Curador Especial, nomeado aos interessados ausentes, incertos e desconhecidos: Defensoria 
Pública. CITANDO: OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
(CPC, arts. 942 e 232 IV). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E 
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.(CPC, arts. 942 e 232, IV). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS 
INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, aos Termos da Ação de 
Usucapião, que tem como Requerente: LUIZ CARLOS SOARES DE MORAES, conforme consta nos autos, petição inicial, 
documentos, e Despacho, para querendo, responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de Quinze (15) dias, contados do 
vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela autora/requerente, 
sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos 285, 297, 319 e 942 ambos do CPC. IMÓVEL 
USUCAPIENDO: Uma (01) área de terreno rural, denominada Lote nº 29-G, do Loteamento Marianópolis, Gleba 09, com área de 
28.31.88 ha, situado no municipio de Abreulândia-TO, (dentro da área maior, denominado Lote 29, do Loteamento Marianopolis, 
Gleba 09, com área maior de 1.140.63.29 ha, denominada Fazenda Quatro Ranchos, município de Abreulândia – TO),  Inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice VIMA-M-1922, georreferenciado no Sistema Geodésio Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, 
MC-51°W, de coordenadas (Longitude:-49°15'40,968", Latitude:-9°30'58,536") de altitude 217,13m; deste segue confrontando 
com a propriedade de LOTE 29-13, com os seguintes azimutes e distâncias: 126°05'19" e 14,39m até o vértice VIMA-M-1921, de 
coordenadas (Longitude:-49015'40,587", Latitude:-9°30'58,812") de altitude 216,93m; deste segue confrontando com a 
propriedade de LOTE 29-1`, com os seguintes azimutes e distâncias: 147°55'17" e 672,25m até o vértice VIMA-M-1933, de 
coordenadas (Longitude:-49°15'28,881", Latitude:-9°31'17,351") de altitude 223,36m;   deste  segue  confrontando  com  a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 278°23'09" e 84,95m até o vértice VIMA-V1757, de 
coordenadas (Longitude:-49°15'31,637", Latitude:-9°31'16,948") de altitude 215,39m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 243°45'27" e 129,16m até o vértice VIMA-V-1758, de 
coordenadas (Longitude: -49°15'35,435", Latitude:-9°3 1'18,807 ") de altitude 216,65m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 233°50'15' e 64,60m até o vértice VIMA-V-1760, de 
coordenadas (Longitude:-49015'37,145", Latitude:-9°31'20,048") de altitude 212,49m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes  e  distâncias:  252° 43' 04" e 79,40m  até   o   vértice   VIMA –V -
1762,  de   coordenadas (Longitucle:-49°15'39,631", Latitude:-9131'20,815") de altitude 214,42m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°26'22' e 26,79m até o vértice VIMA-V1764, de 
coordenadas (Longitude:-49115'40,076 ", Latitude:-9°3 1'21,567 ")  de altitude 215,83m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 177°0031" e 86,03m até o vértice VIMA-V-1766, de 
coordenadas (Longitude:-49°15t39,928", Latitude:-9°31'24,363") de altitude 218,45m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 1/2202°52'01" e 28,60m até o vértice VIMA-V-1768, de 
coordenadas (Longitude:-49015'40,293", Latitude:-9°31'25,221") de altitude 220,97m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 215117'39" e 34,76m até o vértice VIMA-M-1935, de 
coordenadas (Longitude:-49°15'40,951", Latitude:-9031'26,14511) de altitude 230,31m; deste segue confrontando com a 
propriedade de LOTE 29-1-1, com os seguintes azimutes e distâncias: 330024i31 e 747,18m até o vértice VIMA-M1925, de 
coordenadas (Longitude:-49015'53,048 ", Latitude: -9031'04,998 ") de altitude 222,73m; deste segue confrontando com a 
propriedade de LOTE 29-C, com os seguintes azimutes e distâncias: 61°41'00" e 418,54m até o vértice VIMA-M-1922, ponto 
inicial da descrição deste perímetro de 2.386,71 m. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro tendo como Datam o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciadas 
ao Sistema Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso 
(Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos. Em atendimento ao § 5° do art. 
176 da Lei 6.015/73, certificamos que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra 
poligonal constante do cadastro georreferenciado do INCRA. Devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Abreulândia do Tocantins, no Livro nº 02-Ficha 001, da Matricula 1.839, datada de 22 de junho de 2018, de propriedade de 
OLAVO HOLANDA DE SÁ, brasileiro, casado com Benedita Alves de Sá, pecuarista, residente e domiciliado na Rua Benjamim 
Constant, nº 568, Setor Campinas, em GOIÂNIA-GO. ADVERTÊNCIAS: não respondida/contestada a ação no prazo de quinze 
(15) dias, contados do vencimento do prazo deste edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela 
autora (revelia e confissão), na forma dos artigos 238, 241,§3º, 334, § 4º) ambos do CPC; SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 
265, Centro, Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e um (21) dias do mês de 
Outubro (10) do ano de dois mil e vinte ( 2.020).Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª Vara Civel. Eu, Jacira Aparecida 
Batista Santos – Técnica Judiciária, o digitei. 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS.  
PRAZO:15PROCESSO:5000314-53.2009.8.27.2737CHAVE:787484549015AÇAO:Cumprimento de  
sentençaEXEQUENTE:MAGALI SILVESTRE DE CASTROEXECUTADO:LEOPOLD TAUBINGER 
FILHOFINALIDADE:INTIMAÇÃO do executado – LEOPOLD TAUBINGER FILHO,CPF Nº 464.525.169-49, com endereço na 
RUA CUSTODIA DA SILVA PEDREIRA, Nº 1131, CENTRO, PORTO NACIONAL-TO, para conhecimento da penhora sobre o 
imóvel abaixo nominado, com oportunidade de manifestação no prazo de 15 dias. 01(UM) LOTE nº 03 DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO MONTE DO CARMO, GLEBA 1, 1ª ETAPA, REGISTRADO SOB MATRICULA 718 – CRI DE MONTE DO 
CARMO-TO. ANEXO: Despacho – EVENTO 107 e Termo de Penhora – EVENTO 94 Porto Nacional/TO, 15 de Setembro de 
2020. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, 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 1350478v4 e do código CRC 78836318. 
 

2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (trinta) dias 
Processo n.º 0002279-05.2019.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido: ALEXANDRE PETERNELA 
A Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, juiza de direito substituta desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este meio CITAR o requerido ALEXANDRE PETERNELA, CPF: 06677044939, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$ 754.913,24, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas 
e despesas processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da 
dívida, bem com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo 
devedor. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiza de Direito Substituta desta 2ª Vara Cívelnos autos 
supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso 
adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, 
Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA - Juiza de 
Direito Substituta - 2ª Vara Cível. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. 
Data supra 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

INVENTÁRIO Nº 0008062-75.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: JULIO AVELINO DE CARVALHO 
RÉU: BEIJAMIM FRANCISCO DE CARVALHO 
EDITAL Nº 2113450 
EDITAL DE CITAÇÃO DO(S) HERDEIRO(S) -  LAUDISMAR PINTO CIRQUEIRA CARVALHO, ANA PAULA CERQUEIRA 
CARVALHO, NEIDIANE CIRQUEIRA CARVALHO, EDIVANE FRANCISCO DE SOUZA, EVANI CARDOSO DE SOUZA, 
ELIANE FRANCISCO DE SOUZA, EDVALDO CARDOSO DE SOUZA, EDIVILSO REIS FRANCISCO DE SOUZA, EDIMILSON 
FRANCISCO DE SOUZA, EDIMARIA FRANCISCO DE SOUZA, CLEONICE CARDOSO DE SOUZA, CLEOMARA 
FRANCISCO DE SOUZA, VALDIRENE FRANCISCA DE SOUZA, FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA, LAURENICE 
FRANCISCO DE SOUZA - PRAZO 20 (VINTE) DIAS-   
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA o(a) (s)herdeiro(s) de Beijamim Francisco de Carvalho:  LAUDISMAR PINTO CIRQUEIRA 
CARVALHO, ANA PAULA CERQUEIRA CARVALHO - filha do herdeiro falecido José Avelino de Carvalho, NEIDIANE 
CIRQUEIRA CARVALHO - filha do herdeiro falecido José Avelino de Carvalho, EDIVANE FRANCISCO DE SOUZA - filha 
da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, EVANI CARDOSO DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do 
Bonfim Francisco de Souza, ELIANE FRANCISCO DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, 
EDVALDO CARDOSO DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, EDIVILSO REIS 
FRANCISCO DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, EDIMILSON FRANCISCO DE 
SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, EDIMARIA FRANCISCO DE SOUZA - filha 
da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, CLEONICE CARDOSO DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria 
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do Bonfim Francisco de Souza, CLEOMARA FRANCISCO DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de 
Souza, VALDIRENE FRANCISCA DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, FERNANDA 
FRANCISCA DE SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, LAURENICE FRANCISCO DE 
SOUZA - filha da herdeira falecida Maria do Bonfim Francisco de Souza, todos residente(s) e domiciliado(s) em lugar incerto e 
não sabido, para no prazo de 15(quinze) dias e por intermédio de advogado legalmente habilitado e constituído, falar sobre as 
primeiras declarações, prestadas pela inventariante no inventário nº 0008062-75.2019.8.27.2737 dos bens deixados 
por Beijamim Francisco de Carvalho, portador do RG n.º 2137633 SSP/GO, inscrito no CPF n.º 642.738.901-78, falecido em 
27/07/1998, assim como para acompanhar o processo em todos os seus termos, atos e incidentes, até final partilha e sua 
homologação, tudo sob as penas da lei. E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, 04/02/2021, Cartório de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. (a) HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA -  JUÍZA DE DIREITO. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: ERNANDE DE MENEZES MILHOMEM, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 
19.08.1994, natural de Porto Franco-MA, CPF nº 610.335.573-74, filho de Joana de Menezes Milhomem e de Plácido da Silva 
Milhomem, nos autos de Ação Penal n° 0002632-75.2015.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por 
escrito, oportunidade em que poderá alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia 
implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). 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. 
HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: BRAULIO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido aos 31/10/1987, natural de 
Tocantinópolis/TO, filho de Ivanilde Martins dos Santos e de Florismar da Silva, RG 836.135/2ªvia/SSP/TO, nos autos da Ação 
Penal n° 0003838-51.2020.827.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que 
poderá alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor 
dativo (art. 396, § 2º do CPP). 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de 
Direito. 
 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 26/09/1980, 
natural de São João dos Patos/MA, filho de Domingos Paulo da Silva e Almicina Soares da Silva, nos autos de Ação Penal n° 
0004362-48.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá 
alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo 
(art. 396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via af ixada no “Placar” do Fórum 
desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 Nº 0005061-10.2018.8.27.2740/TO 
AUTOR: E.O.G. e GLEICIENE GOMES DA SILVA 
RÉU: MANOEL OLIVEIRA NASCIMENTO 
EDITAL Nº 2127213 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
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tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Alimentos – Lei Especial nº 5.478/68, autuada sob o 
n° 0005061-10.2018.8.27.2740, chave 499779318818,   tendo como requerente E.O.G. e GLEICIENE GOMES DA SILVA e 
como requerido MANOEL OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o presente para CITAR o Sr. MANOEL OLIVEIRA NASCIMENTO, 
brasileiro, motorista, filho de Francisco Costa Nascimento e Tereza Oliveira Nascimento, inscrito no CPF sob o nº 639.914.462-
00, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da presente ação, informando-o, que poderá oferecer contestação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na Inicial, conforme dispõe os art. 
335 e 344, do Código de Processo Civil. Bem como INTIMAR da r. decisão a qual fixou os alimentos provisórios em 20%(vinte 
por cento) sobre o salário mínimo vigente, nos termos do art. 4° da Lei 5.478/68, a ser depositado mensalmente, a partir da 
citação. DESPACHO: “Compulsando os autos vejo que, após diligências restaram infrutíferas a citação/intimação pessoal do 
requerido restando, assim, demonstrado os pressupostos necessários para a citação editalícia. Ante o exposto, DEFIRO o 
pedido de citação por edital (evento 73), ante a comprovação de impossibilidade de localização no(s) endereço(s) fornecido(s) 
nos autos. Cite-se por edital, MANOEL OLIVEIRA NASCIMENTO, com prazo de 20 (vinte) dias,  nos termos da decisão do 
evento 5. Transcorrido o prazo do edital sem manifestação, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 
dias.  Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de 
Direito” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo 
que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Eu Rosiane Gomes da 
Rocha, servidora de Secretaria, o digitei. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  

Consignação em Pagamento Nº 0005969-26.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: GARDENIA SILVA CASTRO 
RÉU: DEUS ANTONIO TAVARES 

  
EDITAL Nº 1960394 

  
EDITAL DE CITAÇÃO. 
Prazo: 30 (vinte) dias 

  
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0005969-26.2020.827.2731; Chave Processo nº: 621111739220; Natureza da Ação: Ação 
de Consignação em Pagamento; Valor da Causa; R$ 2.613,73; Requerente(s): GARDENIA SILVA CASTRO; Advogado(s) do 
Requerente(s): Hedgard Silva Castro - OAB/TO nº 3926; Requerido(s): DEUS ANTÔNIO TAVARES. CITANDO: Requerido: 
DEUS ANTÔNIO TAVARES, brasileiro, qualificação desconhecida, atualmente e lugar incerto e não sabido. 
OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR ao requerido acima mencionado, aos termos da Ação de Consignação em Pagamento, para 
querendo RESPONDER(EM)/CONTESTAR(EM) a ação proposta, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados da 1ª publicação do 
edital. ADVERTÊNCIA(S): Não respondendo ou contestando a ação no prazo fixado, contados da primeira publicação deste 
edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela autora na petição inicial, sob pena dos efeitos 
processuais da revelia e confesso, na forma dos NCPC, arts 540/546 c-c 335 e 344 c-c257, II, do CPC. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 
de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (0**63) 3602-1360/ 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., 11 de 
janeiro de 2.021. Eu, Glacyneide Borges Rocha, Técnica Judiciária, o digitei. 
Documento eletrônico assinado por ADOLFO AMARO MENDES, 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 
1960394v2 e do código CRC f02e4c88. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADOLFO AMARO MENDES 
Data e Hora: 11/1/2021, às 15:19:1 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 85, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002115-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sebastião de Oliveira Camilo para o cargo de provimento 
em comissão de Engenheiro, com lotação na Diretoria de Infraestrutura e Obras. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4899 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021 37 

 

 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 117, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001579-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Neide de Sousa Gomes Pessoa, Técnica Judiciária, para o 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Araguatins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 118, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000002947-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, João Carlos Resplandes Mota, Técnico Judiciário, do cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Gurupi. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 119, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000002947-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fábia Soares Siriano, Técnica Judiciária, para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Gurupi. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 120, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002076-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, André Pinto de Rezende do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Wanderlândia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 121, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002076-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Thayanara Dcares Silva para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Wanderlândia. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 122, de 8 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 12 § 1º, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO a necessidade de afastamento do Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto; 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 1ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no dia 4 de fevereiro 
de 2021, conforme consta nos autos SEI nº 21.0.000002644-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar a magistrada Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, titular da Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Gurupí, para substituir o Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, no período de 8/2 a 24/3/2021. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4899 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021 38 

 

 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 287, de 05 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de justiça, a responsabilidade social e o incentivo aos 
meios de solução de conflitos são objetivos estratégicos do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de 
litígios, o que leva à necessidade de consolidação de uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos 
mecanismos consensuais de solução de conflitos; 
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe 
sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 1º da Resolução TJTO nº 9, de 5 de julho de 2012, que dispõe sobre a 
criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000001797-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados para compor o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), 
além dos membros natos definidos no art. 1º da Resolução nº 9, de 5 de julho de 2012: 
I – Márcio Soares da Cunha, Juiz de Direito, Coordenador; 
II – Rubem Ribeiro de Carvalho, Juiz de Direito; 
III – Silvana Maria Parfieniuk, Juíza de Direito; 
IV – Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito; e 
V – João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 232, de 13 de fevereiro de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 301, de 08 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a instituição da Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de 
Justiça, pela Resolução nº 240, de 9 de setembro de 2016; 
CONSIDERANDO a instituição do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, através da Portaria nº 143/2019; 
CONSIDERANDO o que consta dos autos SEI nº 18.0.000012599-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º São membros do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas: 
I- juiz José Eustáquio de Melo Júnior, titular, e juiz Arióstenis Guimarães Vieira, suplente; 
II- juíza Aline Marinho Bailão Iglesias, titular, e juiz Baldur Rocha Giovannini, suplente; 
III- juíza Cibele Maria Bellezzia, titular, e juiz Jocy Gomes de Almeida, suplente; 
IV- servidora Marcela Santa Cruz Melo, titular, e servidora Leila Maia Bezerra, suplente; 
V- servidora Aline Gonçalves França Toneline, titular, e servidora Luana Gonçalves Rodrigues, suplente; 
VI- servidor Luiz Alberto Fonseca Aires, titular, e servidor Luismar Sebastião Luciano Barbosa, suplente; 
VII- servidor Ângelo Stacciarini Seraphim, titular, e servidora Lidianny Cristina Vieira Santos, suplente; 
VIII- o Diretor de Gestão de Pessoas, Antônio Rezende. 
Parágrafo único. O Coordenador do Comitê será um juiz de direito escolhido pelos membros durante a primeira reunião, que será 
designada pelo Diretor de Gestão de Pessoas. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 1950/2020-PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de outubro de 2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 304, de 08 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000002211-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica concedida progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, que nas datas assinaladas tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do 
anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO ÚNICO 
(Portaria nº 304, de 8 de fevereiro de 2021)  

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

91452 
Antônio Jose Ferreira de 
Rezende 

Analista Judiciário C 13 C 14 31/01/2021 

148446 Edmilson de Souza Gomes 
Oficial de Justiça 
Avaliador 

C 13 C 14 18/01/2021 

229544 José Silva de Sousa Técnico Judiciário C 14 C 15 28/01/2021 

126558 Luciram de Lima Analista Judiciária C 13 C 14 31/01/2021 

179137 Mágda Régia da Silva Borba Técnica Judiciária C 14 C 15 01/01/2021 

352846 Márcia Hasimoto Analista Judiciária B 7 B 8 16/01/2021 

203178 
Paula Márcia Dourado C. 
Sobrinho 

Técnica Judiciária C 14 C 15 03/01/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 305, de 08 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE 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, o juiz Luciano Rostirolla, titular da Comarca de Formoso do Araguaia, para, 
sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 308, de 08 de fevereiro de 2021 
O 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 20.0.000022857-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, 
sentenças) e despachos no 5º Juizado Especial da Comarca de Palmas, no período de 6 de fevereiro a 7 de março de 2021, bem 
como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, 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 6 de fevereiro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Instruções normativas 
Instrução Normativa Nº 1, de 8 de fevereiro de 2021 
Altera a Instrução Normativa nº 2, de 13 de janeiro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para requisição, distribuição, 
devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento nas disposições afetas à Instrução Normativa nº 2, de 13 de janeiro de 
2020, encampando as previsões inerentes aos requisitos de segurança do almoxarifado no âmbito do Poder Judiciário do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO que as disposições da Portaria nº 504, de 16 de outubro de 2006, que dispõe sobre normas gerais de 
Administração de Material e Patrimônio, encontram-se superadas por normas posteriores; 
CONSIDERANDO as conclusões apresentadas pelo Grupo de Trabalho constituído por meio da Portaria nº 2.114, de 9 de 
novembro de 2020, e o contido no processo SEI nº 20.0.000023334-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º A Instrução Normativa nº 2, de 13 de janeiro de 2020, passa a vigorar acrescida do art. 17-A, com a seguinte redação: 
“Art. 17-A. O almoxarifado deverá observar os seguintes requisitos quanto à segurança: 
I - existência de extintores de incêndio, mangueira de hidrante, dentre outros, nos tipos e quantidades necessários, com fácil 
acesso e manutenção periódica; 
II - portas e janelas com instalações de segurança necessárias (grades, alarmes, trincos, cadeados, fechaduras, dentre outras); 
III - proibição de entrada de pessoas estranhas ao local de guarda de materiais, a não ser em razão de serviço; 
IV - portas permanentemente trancadas e atendimento realizado através de balcão; 
V - existência de armários trancados para a guarda de materiais de pequeno volume e grande valor; 
VI - instalações elétricas em perfeito estado de funcionamento; 
VII - proibição de estoque de explosivos e inflamáveis (gasolina, gás, querosene, dentre outros) junto a outros materiais, devendo 
ser observadas as normas de segurança expedidas pelos órgãos técnicos; 
VIII - a arrumação do almoxarifado deve permitir a fácil circulação dentro de sua área, bem como acesso aos extintores e 
mangueiras de incêndio, por parte do pessoal especializado no combate a incêndios; 
IX - colocação de placas indicativas de proibição de fumar no almoxarifado; 
X - proteção contra insetos e roedores; e 
XI - reciclagem periódica dos servidores do setor em treinamento na área de medicina e segurança do trabalho e brigada de 
combate a incêndio.” 
Art. 2º A Instrução Normativa nº 2, de 13 de janeiro de 2020, passa a vigorar com seus capítulos ordenados de I a VII. 
Art. 3º O Capítulo VI da Instrução Normativa nº 2, de 13 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AO ALMOXARIFADO E DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA” 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 504, de 16 de outubro de 2006. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Resoluções 
Resolução Nº 2, de 4 de fevereiro de 2021 
Dispõe sobre o afastamento da magistrada Julianne Freire Marques para exercício de mandato classista. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no artigo 73, inciso III, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional; 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 1ª Sessão Virtual Administrativa, realizada em 4 de 
fevereiro de 2021, conforme processo SEI nº 21.0.000000810-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar o afastamento da magistrada Julianne Freire Marques, titular do Juizado Especial da Infância e Juventude da 
Comarca de Araguaína, para o exercício de mandato classista perante a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), sem 
prejuízo de seus vencimentos e vantagens e até 16 de dezembro de 2022. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Resolução Nº 3, de 4 de fevereiro de 2021 
Regulamenta a concessão de condições especiais de trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado Tocantins, a servidores 
e magistrados com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que possua dependente com deficiência. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de condições especiais de trabalho para magistrados(as) e servidores(as) 
com deficiência ou com problemas graves de saúde ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes na mesma condição no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 343, de 9 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
CONSIDERANDO as recentes alterações trazidas pela Resolução nº 298, de 22 de outubro de 2019, do Conselho Nacional de 
Justiça; 
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CONSIDERANDO a Política Nacional de Gestão de Pessoas instituída no âmbito do Poder Judiciário por meio da Resolução nº 
240, de 9 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, com especial atenção ao disposto nos artigos 3º e 8º; 
CONSIDERANDO o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins disposto na Resolução TJTO nº 25, 
de 4 de dezembro de 2014, sendo um dos macrodesafios a melhoria da gestão de pessoas; 
CONSIDERANDO a preocupação com a qualidade de vida dos servidores e os consequentes reflexos na produtividade; 
CONSIDERANDO a observância ao princípio da eficiência na administração pública disposto no art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas necessárias à efetivação do princípio da proteção integral à 
pessoa com deficiência; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 20, de de 24 de junho de 2020, que regulamenta o teletrabalho no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado Tocantins; 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 1ª Sessão Virtual Administrativa, realizada em 04 de fevereiro de 
2021, constante no processo SEI nº 20.0.000021118-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam regulamentadas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, as condições especiais de trabalho aos 
magistrados e servidores com deficiência ou doença grave, bem como aos que possuam filhos ou dependentes legais na mesma 
condição. 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela abrangida pelo art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015, pela equiparação legal contida no art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e, nos casos de 
doença grave, aquelas enquadradas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.                                     

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 

Art. 3º A condição especial de trabalho dos magistrados e servidores poderá ser requerida em uma ou mais das seguintes 
modalidades: 
I - designação provisória para atividade fora da Comarca ou subseção de lotação do magistrado ou do servidor, de modo a 
aproximá-los do local de residência do filho ou do dependente legal com deficiência, assim como do local onde são prestados a 
si ou aos seus dependente serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas; 
II - apoio à Comarca de lotação ou de designação de magistrado(a) ou de servidor(a), que poderá ocorrer por meio de 
designação de magistrado auxiliar com jurisdição plena ou para a prática de atos processuais específicos, pela inclusão da 
unidade em mutirão de prestação jurisdicional e/ou pelo incremento quantitativo do quadro de servidores; 
III - concessão de jornada especial, nos termos desta resolução; 
IV - exercício da atividade em regime de teletrabalho, nos termos da Resolução TJTO nº 20, de 2020 e desta resolução. 
§1 º Para fins de concessão de condições especiais de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização 
da família, a necessidade do compartilhamento das responsabilidades, a participação ativa dos pais ou responsáveis legais, com 
o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e ao bem-estar de seus filhos ou 
dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar. 
§ 2º A existência de tratamento ou acompanhamento similar em outras localidades diversas ou mais próximas daquela indicada 
pelo requerente não implica, necessariamente, indeferimento do pedido, já que caberá ao magistrado ou servidor, no momento 
do pedido, explicitar as questões fáticas capazes de demonstrar a necessidade da sua permanência em determinada localidade, 
cabendo à Presidência, ad referendum do Tribunal Pleno, a  decisão de movimentação de magistrado ou servidor.                       
                             

CAPÍTULO III 
DA CONCESSÃO DO HORÁRIO ESPECIAL 

 Art. 4º O horário especial poderá ser concedido em razão de: 
I - deficiência do servidor ou dependente; 
II - necessidade de reabilitação incompatível com a jornada de trabalho. 
§ 1º A redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada, alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade. 
 § 2º A redução da carga horária se dará com o abatimento de até 1 (uma) hora no caso de jornada de 6 (seis) horas 
consecutivas e de até 2  (duas) horas no caso de 8 (oito) horas diárias. 
Art. 5º O pedido de horário especial deverá ser feito por meio de requerimento dirigido à Diretoria Geral ou Diretoria do Foro, no 
caso de servidor, e à Presidência, no caso de magistrado, e deverá estar instruído com os seguintes documentos: 
I - relatório emitido por médico especialista na área da deficiência, em que conste a data de início, o tipo de deficiência e se 
passível de reversão ou não com os tratamentos atualmente disponíveis, ou os motivos da necessidade de assistência direta e 
indispensável pelo magistrado ou servidor, nos casos de magistrado ou servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com 
deficiência; 
II - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada, especificada e emitida por médico especialista na área da 
deficiência; 
III - exames complementares que comprovem a deficiência. 
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§ 1º No caso de requerimento horário especial em razão de dependente, o reconhecimento da dependência será realizado pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas. 
§ 2º O Presidente, o Diretor-Geral ou o Diretor do Foro, conforme o caso, encaminhará o processo para a Junta Médica Oficial do 
Poder Judiciário do Tocantins para avaliação e parecer, e que poderá requerer procedimentos em saúde ou outros documentos 
com o objetivo de firmar convicção quanto à necessidade de concessão do horário especial. 
Art. 6º Nos casos de solicitação de horário especial motivada por incompatibilidade da jornada de trabalho com a reabilitação do 
magistrado ou servidor ou de dependente com deficiência, o magistrado ou servidor deverá anexar ao seu requerimento: 
I - relatório emitido e assinado pelo profissional responsável pela reabilitação: 
a) especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação, com o nome completo, o número do registro 
profissional e a data, em papel timbrado da instituição em que é atendido, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), endereço e telefone; e 
b) declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro horário que não coincida com a jornada de trabalho do 
servidor; 
II - declaração da chefia imediata que informe a impossibilidade de alteração do horário ou modalidade de trabalho do magistrado 
ou servidor, de forma a viabilizar a reabilitação em horário alternativo. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como reabilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos 
pela comunidade científica e de eficácia comprovada. 
Art. 7º A concessão de horário especial, sem necessidade de compensação de horário, depende de laudo médico emitido pela 
Junta Médica Oficial do Poder Judiciário do Tocantins, o qual deverá indicar com precisão: 
 I - tipo de deficiência; 
II - grau da deficiência do servidor, quando for o caso; 
III - duração da jornada de trabalho diária ou semanal indicada para o servidor com deficiência, ou a necessária para assistência 
direta do servidor ao dependente com deficiência; 
IV - restrições laborais e recomendações de saúde, quando existentes; 
V - prazo da reavaliação do servidor ou dependente, quando necessária. 
§1º No caso de magistrado ou servidor com jornada de trabalho reduzida especificada em lei, o laudo médico deverá justificar a 
necessidade de redução além da jornada legal. 
§ 2º Os documentos previstos nos arts. 5° e 6° deverão ser atualizados e apresentados pelo magistrado ou servidor na data da 
reavaliação constante do laudo médico, sob pena de suspensão do horário especial. 
Art.8º A concessão de horário especial a magistrado ou servidor com deficiência deverá atentar para: 
I - limitações e restrições impostas pela deficiência que reduzam a capacidade do magistrado ou servidor em cumprir a jornada 
de trabalho; 
II - classificação do grau de deficiência do magistrado ou servidor, avaliada por meio do Índice de Funcionalidade Brasileiro para 
Fins de Aposentadoria (IF-BrA), ou outro instrumento que venha a substituí-lo; 
III - comprovação da necessidade de reabilitação incompatível com o horário ou modalidade de trabalho do magistrado ou 
servidor. 
Art. 9º A redução da jornada, considerando o grau da deficiência do magistrado ou servidor, observará os seguintes parâmetros: 
I - deficiência leve: trinta minutos; 
II - deficiência moderada: quarenta e cinco minutos; 
III - deficiência grave: uma hora. 
Parágrafo único. No caso de jornada de oito 8 (oito) horas diárias, a redução da jornada de trabalho se dará em dobro. 
Art. 10. A concessão de horário especial a magistrado ou servidor que tenha dependente com deficiência deverá atentar para: 
 I - necessidade indispensável da assistência direta do magistrado ou servidor ao dependente com deficiência, quando não puder 
ser prestada simultaneamente ao cumprimento integral da jornada de trabalho; 
 II - comprovação da necessidade de reabilitação do dependente com deficiência, desde que indispensável a presença do 
magistrado ou servidor na reabilitação e incompatível com o horário ou modalidade de trabalho. 
Art. 11. Caberá recurso da decisão da autoridade competente, com pedido de reconsideração, no prazo de 30 (trinta) dias a partir 
da publicação ou ciência da decisão. 

CAPÍTULO IV 
DO REGIME DE TELETRABALHO OU TRABALHO EM REGIME DE AUXÍLIO 

Art. 12. É facultado ao magistrado com deficiência ou doença grave, ou que tenha sob seus cuidados filho menor de 18 (dezoito) 
anos ou absolutamente incapaz, que viva às suas expensas, ou de cônjuge ou companheiro com deficiência ou doença grave, 
formular pedido de realização de teletrabalho ou de atuação em regime de auxílio em localidade diversa de sua lotação, para f ins 
de adequado tratamento. 
Parágrafo único. O requerimento deverá especificar os benefícios resultantes da atuação do magistrado em regime de 
teletrabalho ou de auxílio, na localidade requerida e, sempre que possível, será instruído por laudo médico, a ser submetido à 
homologação pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário do Tocantins. 
Art. 13. Comprovadas, pela junta médica, as condições previstas no art. 1º, a autoridade competente decidirá pela autorização de 
teletrabalho ou pela designação para auxílio na Comarca ou outra unidade jurisdicional mais próxima ao local indicado ao 
adequado tratamento, preferencialmente em unidade jurisdicional na qual houver cargo vago ou na qual o titular do cargo esteja 
temporariamente afastado. 
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§1º A Presidência do Tribunal, ouvida a Corregedoria Geral de Justiça, definirá, caso a caso, a extensão do auxílio, que poderá 
limitar-se à prolação de sentenças quando prestado em vara que conte com juízes titular e substituto em efetivo exercício. 
Art. 14. O magistrado que esteja em regime de teletrabalho realizará audiências e atenderá às partes e a seus patronos por meio 
de videoconferência ou de outro recurso tecnológico, com uso de equipamentos próprios ou, em havendo possibilidade, com 
equipamentos fornecidos pela Comarca em que atua. 
Parágrafo único. No caso de comprovada inviabilidade de realização de audiência por videoconferência ou outro recurso 
tecnológico, será designado atuação de um outro magistrado para o ato. 
Art. 15. O servidor  no usufruto de condições especiais de trabalho, que esteja em regime de teletrabalho, obedecerá os termos 
da Resolução TJTO n° 20, de 2020, sem acréscimo de produtividade. 

CAPÍTULO V 
DOS REQUERIMENTOS 

Art. 16. Os magistrados e servidores com deficiência ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais nessa 
condição, poderão requerer, diretamente à Diretoria do Foro e à Diretoria Geral no caso de servidor e à Presidência no caso de 
magistrado,  a concessão de condição especial de trabalho em uma ou mais das modalidades previstas nos incisos do art. 2º 
desta Resolução, independentemente de compensação laboral posterior e sem prejuízo da remuneração. 
§ 1º O requerimento deverá enumerar os benefícios resultantes da inclusão do magistrado ou do servidor em condição especial 
de trabalho para si ou para o filho ou o dependente legal com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, devendo ser 
acompanhado por justificação fundamentada. 
§ 2° O requerimento, que deverá ser instruído com laudo técnico, o qual será submetido à homologação mediante avaliação de 
perícia pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário do Tocantins, facultado ao requerente indicar profissional assistente. 
§ 3º O laudo técnico deverá, necessariamente, atestar a gravidade da doença ou a deficiência que fundamenta o pedido, bem 
como informar: 
a) se a localidade onde reside ou passará a residir o paciente, conforme o caso, é agravante de seu estado de saúde ou 
prejudicial à sua recuperação ou ao seu desenvolvimento; 
b) se na localidade de lotação do magistrado ou servidor há ou não tratamento ou estrutura adequados; 
c) se a manutenção ou mudança de domicílio pleiteada terá caráter temporário e, em caso positivo, a época de nova avaliação 
médica. 
§ 4° Para fins de manutenção das condições especiais de que trata o art. 2º deverá ser apresentado, anualmente, laudo técnico 
submetido à Junta Médica Oficial, com posterior decisão da autoridade competente, o qual ateste a permanência da situação que 
deu ensejo à concessão. 

CAPÍTULO VI 
DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEFICIÊNCIA OU DA DOENÇA GRAVE 

Art. 17. A condição especial de trabalho será revista anualmente em caso de alteração da situação fática que a motivou, 
mediante avaliação da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário do Tocantins. 
§ 1º O magistrado ou servidor deverá comunicar à autoridade competente a que são vinculados, no prazo de cinco dias, qualquer 
alteração no seu quadro de saúde ou no de filho ou dependente legal com deficiência, necessidade especial ou doença grave 
que implique cessação da necessidade de trabalho no regime de condição especial. 
Art. 18. Cessados os motivos que ensejaram a concessão, caberá ao magistrado ou servidor solicitar imediatamente o 
cancelamento do horário especial, sob pena de responsabilização administrativa. 
Art. 19. O magistrado ou servidor poderá ser convocado a qualquer tempo para reavaliação da concessão do horário especial 
e/ou apresentação do comprovante de frequência emitido pelo profissional responsável pela reabilitação, se for o caso. 

CAPÍTULO VII 
DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Art. 20. O Poder Judiciário do Estado do Tocantins fomentará ações formativas, de sensibilização e de inclusão voltadas aos 
magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais 
na mesma condição. 
Art. 21. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Tocantins promoverá cursos voltados ao conhecimento e à reflexão 
sobre questões relativas às pessoas com deficiência e seus direitos. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 22. O magistrado ou servidor laborando em condição especial de trabalho participará das substituições automáticas previstas 
em atos normativos do Poder Judiciário, independentemente de designação, bem como das escalas de plantão, na medida do 
possível. 
Parágrafo único. A participação em substituições e plantões poderá ser afastada, de maneira fundamentada, expressamente 
especificada nas condições especiais, a critério da autoridade competente. 
Art. 23. A concessão de qualquer das condições especiais previstas nesta Resolução não justifica qualquer atitude 
discriminatória no trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de vantagens de qualquer natureza, remoção ou promoção 
na carreira, bem como ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, desde que preenchidos os critérios de 
cada hipótese. 
Art. 24. A condição especial de trabalho não implicará despesas para o Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência. 
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Art. 27. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 51/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85522 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvania Brandao Carneiro, Matrícula 990373, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0014237-
85.2019.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 52/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85487 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Camila Rocha de Oliveira, Matrícula 990320, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao 
Salvador do Tocantins-TO, no período de 15/02/2021 a 15/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000327-85.2014.827.2730.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 53/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85435 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Freitas Dias Lima, Matrícula 360431, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao 
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 12/02/2021 a 12/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica 
determinada no processo 0004589-70.2016.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 54/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85549 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Pereira Xavier, Matrícula 358067, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do 
Tocantins-TO, no período de 16/02/2021 a 16/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
004066.47.2020.8.27.2733.  

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

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 55/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85525 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Pereira Xavier, Matrícula 358067, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Recursolandia-
TO, no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
004066.47.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 56/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85552 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Deise de Paula Oliveira Mesquita de Moraes, Matrícula 358019, o valor de 
R$ 126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO 
para Aragominas-TO, no período de 14/02/2021 a 14/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0025583-92.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 57/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85428 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 15/02/2021 a 15/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003333-24.2018.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 58/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85523 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana D`arc Queiroz Miranda, Matrícula 357604, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0014237-85.2019.8.27.2737.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 59/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85437 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Sitio Novo do 
Tocantins-TO, no período de 20/02/2021 a 20/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003634-55.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 60/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85328 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Josiane Mascarenhas Benicio de Mendonça, Matrícula 353405, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 
20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Crixas do Tocantins-TO, no período de 25/01/2021 a 25/01/2021, 
com a finalidade de realizar estudo social e psicológico determinado nos autos n°. 0012991-36.2018.827.2722.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Alessandra Ferreira Velasco de Miranda, Matrícula 353404, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 
20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Crixas do Tocantins-TO, no período de 25/01/2021 a 25/01/2021, 
com a finalidade de realizar estudo social e psicológico determinado nos autos n°. 0012991-36.2018.827.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 61/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85581 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ludimila Alves de Souza, Matrícula 990329, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Chapada de 
Areia-TO, no período de 04/02/2021 a 04/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0007403-50.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 62/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85582 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona Rural-TO, no período 
de 14/02/2021 a 14/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000072-16.2021.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 63/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85580 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valdineia Jorge Lima, Matrícula 990181, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pium-TO para Chapada de Areia-
TO, no período de 05/02/2021 a 06/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0007403-
50.2020.8.27.2731.  

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

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 64/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85579 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Madalena Moreira Apolinario, Matrícula 990146, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao 
Salvador do Tocantins-TO, no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000327-85.2014.827.2730.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 65/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85607 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josedilma Milhomem da Costa Ribeiro, Matrícula 358660, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para Angico-
TO, no período de 15/02/2021 a 15/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000979-
96.2019.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 66/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85624 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Alegre-TO para Aurora do 
Tocantins-TO, no período de 15/02/2021 a 15/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002687-
40.2020.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 67/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85605 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do 
Tocantins-TO, no período de 16/02/2021 a 16/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
004066-47.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 68/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85602 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Recursolandia-TO, 
no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 004066-
47.2020.8.27.2733.  

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 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000015736-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 47/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 99/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00044 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: : Ampla Materiais de Limpeza e Hospitalar EIRELI. 
CNPJ: 05.891.838/0001-36 
OBJETO: Empenho destinado a aquisição de materiais de Pilates (Caixa mini para Pilates – 10 unidades), para atender as demandas 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 2.379,50 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1169.1012 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem:  14 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 01 de fevereiro de 2021. 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA Nº. 8/2021 
PROCESSO 19.0.000032546-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda - ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do Fórum da Comarca de Palmeirópolis. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 559.723,92 (quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e 
vinte e três reais e noventa e dois centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem 
de serviço – OS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101  
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 8 de fevereiro de 2021. 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 120/2021, de 05 de fevereiro 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 2021/85561;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor RUTO CÉSAR MOREIRA COSTA, matrícula nº 199325, TÉCNICO JUDICIÁRIO para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - GABINETE 
DA DIRETORIA, a partir de 01/10/2020, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 251/2021, de 08 de fevereiro 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 RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 352125, relativas ao período aquisitivo 
2015/2016, marcadas para o período de 08/02 a 09/03/2021, a partir de 08/02/2021 até 09/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07/02 a 08/03/2022, 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 252/2021, de 08 de fevereiro 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 DANIEL DE PAULA SILVA RIBEIRO, matrícula nº 354375, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 07/02 a 08/03/2021, a partir de 08/02/2021 até 08/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 25/05 a 22/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 253/2021, de 08 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 ALINE ALVES RIBEIRO, matrícula nº 353248, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 08 a 25/02/2021, a partir de 08/02/2021 até 25/02/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 29/11 a 16/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 
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Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
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Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
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2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
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Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 
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Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
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Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. JOSÉ DE MOURA FILHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO  

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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