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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007291-77.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: EDSON VELOSO MENDES 

ADVOGADO: ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA (OAB TO003066) 
AGRAVADO: EVANETE JOSEFA TEIXEIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FUNÇÃO DE 
SEU EFEITO DEVOLUTIVO, ESTÁ LIMITADO A IMPUGNAR AS MATÉRIAS DECIDIDAS PELO JUÍZO "A QUO", SENDO 
VEDADO AO JUÍZO "AD QUEM", POR INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, A ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE EXTRAPOLEM ESSES LIMITES OBJETIVOS, MESMO 

TRATANDO-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
agravo interno manejado e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 14 de abril de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010350-17.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 

APELADO: JARLENE BEZERRA TELES GUIMARAES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE ACERCA DO 

FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO.  SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio do contraditório, em seus contornos atuais, requer a observância de 
duas garantias das partes: a garantia de que não sejam proferidas decisões surpresas e a de participação e influência na 
decisão. 2. Antes de extinguir a ação sem julgamento de mérito, por entender que os documentos juntados com a inicial são 

insuficientes para embasar a ação monitória, deveria o Magistrado de primeiro grau ter intimado a parte autora para se 
manifestar quanto ao tema, oportunizando-lhe prévia manifestação e influência em sua decisão. 3. Mesmo que se trate de 
matéria de ordem pública, o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar 
com antecedência. 4. Recurso provido. Sentença cassada, por inobservância do princípio do contraditório. 

ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu,por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, para 
cassar a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator, os Juízes JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE e JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. A Douta 

Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de 
abril de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015166-98.2020.8.27.2700/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: RUDIMAR MARTELLI 
ADVOGADO: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO (OAB TO003976) 
ADVOGADO: MARCELA FÉLIX OLIVEIRA (OAB TO005095) 

ADVOGADO: GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA (OAB TO007560) 
AGRAVADO: GILNEI MARCHIORO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. 
IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO CGJUS/TO Nº 01/2002. PAGAMENTO PARCELADO DAS DESPESAS 
PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARCELAMETO CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1-
 Considerando a presença de elementos que, somados, sugerem a insubsistência da declaração de pobreza e, não tendo a parte 

se desincumbido do ônus de provar o contrário, correta a decisão que nega o pedido de gratuidade processual. 2- Com a 
vigência do CPC/15 não mais prevalece a possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo, o que ensejou a 
revogação expressa do Provimento CGJUS/TO nº 01/2002, o qual previa a possibilidade de diferimento das custas judiciais. 3 -
 Condicionar o acesso ao Judiciário ao recolhimento prévio das custas, tendo a parte alegado momentânea impossibilidade de 

fazê-lo, configura violação ao art.5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pelo que possível o parcelamento das custas 
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processuais em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira no prazo de 10 (dez) dias e a segunda na conclusão dos autos para 
sentença, com a ressalva de que a locomoção do Oficial de Justiça não é suscetível de parcelamento. 4 - Agravo de instrumento 
conhecido e não provido, parcelamento concedido de ofício. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 

ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do Agravo e, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, de ofício, à teor dos artigos 98, § 6º do Código de Processo Civil e 91 da Lei nº. 1.287/01, 
PERMITO que Agravante efetue o pagamento das custas processuais em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira no prazo de 
10 (dez) dias e a segunda na conclusão dos autos para sentença, com a ressalva de que a locomoção do Oficial de Justiça não é 

suscetível de parcelamento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, a 
Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de 
Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014566-77.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: MEIRIVAN ANTONIA CARDOSO 
ADVOGADO: FÁBIO MILHOMEM DA SILVA (OAB GO039284) 

AGRAVADO: ELEVATON CLUBE DE BENEFICIOS 
ADVOGADO: VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS (OAB MT20984O) 
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S.A.  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 
CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.1. O acesso à Justiça é um direito constitucional fundamental, sendo assegurado, para 
a sua concretização, a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que não podem custear as despesas do 
processo.2. O jurisdicionado que está desempregado e não está atualmente auferindo renda é financeiramente hipossuficiente 

para pagar as despesas do processo, devendo ser-lhe concedido os benefícios decorrentes da gratuidade da justiça.3. Recurso 
conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao 

recurso interposto, para reformar a decisão vergastada e conceder ao agravante a gratuidade da justiça, confirmando-se, 
inclusive, a liminar então exarada, nos termos do voto do(a) Relator(a).Votaram acompanhando o Relator a 
Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE.A Douta Procuradoria-Geral de 
Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA.Palmas, 14 de abril de 2021. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005444-98.2020.8.27.2713/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ALDENÔRA VIEIRA BASTOS (AUTOR) 

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621) 
APELADO: BANCO BMG S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANO MORAL. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INICIAL NÃO INEPTA. 
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.1. Denota-se que o Apelante juntou aos autos espelho comprovante de 
rendimentos comprovando seu rendimento mensal, que é de R$ 1.204,04, e assim, nos termos do que preceitua o artigo 99, §§ 

2º e 3º, do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao apelante, uma vez demonstrado que não possui condições 
financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento.2. Conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC “a 
concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários 
advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, sendo que “as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a  
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.3. Não se pode olvidar que o 
contrato de seguro firmado entre as partes é um documento essencial para a solução da demanda, contudo, a autora requereu 

expressamente a inversão do ônus da prova e a intimação da instituição financeira para que apresente cópia do contrato aos 
autos (Art. 6º, VIII do CDC), sendo de conhecimento público que muitas instituições financeiras possuem a prática de não 
entregarem ao consumidor a sua via do contrato, sob diversas alegações, de forma que é bastante crível que a parte não tenha 
acesso à cópia do contrato firmado.4. Nas ações que tratam de relação de consumo é possível a inversão do ônus probatório, 

determinando que o fornecedor apresente cópia do contrato firmado entre as partes, de modo que a não apresentação pelo autor 
não é fundamento idôneo para o indeferimento da inicial.5. Considerando a narração dos fatos, os pedidos de mérito formulados, 
o requerimento de inversão do ônus da prova e a verossimilhança da alegação de que a parte autora não dispõe de cópia do 
contrato firmado, tem-se que a petição inicial não se apresenta inepta a subsidiar a extinção prematura do feito.6. Recurso 

conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. 
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ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para desconstituir a sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de 
que seja realizada a instrução probatória na origem, bem como defiro o pedido de justiça gratuita em favor da autora/apelante, 
nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy 

Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de março de 
2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, 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 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR O ACUSADO EMANUEL RODRIGUES DA SILVA NETO, 
brasileiro, solteiro, natural de Nazaré/TO, nascido aos 20.12.1996, filho de Vanderley Rodrigues e Maria Iracy da Silva Portela, 

com endereço na Av. Betel, nº 786, centro, em Ananás/TO, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, da sentença 
proferida no evento 90, nos autos MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0001745-
03.2018.8.27.2703/TO,  cuja parte dispositiva final é o seguinte:“ DIANTE DO EXPOSTO, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil c/c 13 da Lei 11.340/06, por 

consequência revogo as medidas protetivas anteriormente concedidas. Cientifique-se ao Representante do Ministério Público. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, dando baixa com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 Ananás-TO, 07 de abril de 2021. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito”. 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 26 de abril de 2021. Eu, 

Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, 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 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR A VÍTIMA TIAGO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, natural 
de Ananás/TO, filho de Aldo do Vale da Silva e de Maria Irene Ferreira dos Santos, nascido aos 26./04/1992, portador RG nº 
1096966 SSP/TO, residindo e trabalhando atualmente na Fazenda Castanhal, zona rural de Ananás/TO, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, da sentença proferida no evento 105, nos autos AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO 
JÚRI Nº 0001438-15.2019.8.27.2703/TO,  cuja parte dispositiva final é o seguinte:“ Ante o exposto, nos termos do art. 61, CPP, 
declaro extinta a punibilidade pelo advento da prescrição, com fundamento nos art. 107, IV, 109, V e art. 115, todos do CPB c/c 
art. 397, IV, CPP. P.R.I. Ananás-TO, 14 de abril de 2021. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito”. 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 26 
de abril de 2021. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 928/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 15 de abril de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS e Diretor do Foro desta Comarca de 
Ananás - TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei. 
CONSIDERANDO 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 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 Revogar a Portaria nº 176/2021, publicado no Diário de Justiça nº 4890 de 26/01/2021, onde suspendeu as férias da 
servidora Solange Rodrigues Damasceno. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ananás-TO aos 15 de abril de 2021. 

Publique-se. Cumpra-se. 
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ARAGUACEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS N° 0000787-19.2015.827.2704 
AÇÃO:  AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 
REQUERIDOS: Renato de Almeida; Renata Pereira Luz, Genivaldo Barbosa do Nascimento, Marisete Ana de Jesus, Renan 
Ribeiro Almeida, Gleidson Fernandes da Costa, José Natier Carvalho de Sousa, JNC Construções e Transportes LTDA-ME, 
Construtora Canaã LTDA-EPP, Anísio Antonio da Silva, AMC Transportes e Locações de Máquinas LTDA, Atenan Lopes dos 

Santos, R.L. Vandereley & CIA LTDA-ME e Ricardo Lopes Vanderley 
FINALIDADE: CITAR o Sr. JOSÉ NATIER CARVALHO DE SOUSA, JNC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA e AMC 
TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contestação, nos termos do 
artigo 17, § 9º, da Lei nº. 8.429/92 

 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais 
USUCAPIÃO Nº 0007251-53.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA GOMES ROCHA 

AUTOR: ALONSO JARDIM ROCHA 
RÉU: TEODORA DIAS DE ARAUJO 
RÉU: JOSE LUIZ VINHAL 
RÉU: CLARICE MARIA DE JESUS VINHAL 

EDITAL Nº 2621643 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 845406170215 

VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 

Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para INTIMAR os requeridos JOSE LUIZ VINHAL - CPF 051.635.791-34 e CLARICE MARIA DE 
JEUS VINHAL - CPF 176.770.210-59, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para comparecerem à audiência 
de instrução designada para o dia 14/06/2021, às 12:30:00, a ser realizada através de videoconferencia, bem como para 

prestarem depoimento pessoal, ficando os mesmos advertidos da pena de confesso, caso não compareça ou, 
comparecendo, se recuse a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena (art. 385, § 1º. CPC). A audiência será realizada no SIVAT - 
Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins, cujo link de acesso segue abaixo: Título: 0007251-53.2015.8.27.2706 - 
USUCAPIÃO - ALONSO JARDIM ROCHA e outra x JOSÉ LUIZ VINHAL e 

outros. ID: 57093 Senha:   555639 Descrição: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS 0007251-53.2015.8.27.2706. Entrar 
na videoconferência: 1)  diretamente no link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=0mIrG+yLuVGgE+P76/t0Ew== OU 2) 
Acesse e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 

processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para  
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, ao vinte e seis dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte e um. Eu, DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi 
assinado eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 
11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do 

Tocantins, conforme registro nos autos do presente feito. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0012238-98.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: FOSPLAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

RÉU: MARIA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS 
EDITAL Nº 2572019 
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PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 958071098616 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 

Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido MARIA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS, 

CPF 003.397.692-97, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 191, para 
pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento)  
e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme 

determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) 
CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado 
pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o 
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil  e 
afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 

processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 

telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26/04/2021. Eu, Ises Maria Rodrigues 
Costa, Servidora do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 

11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2572019v2 e do código CRC 0f02fbc2. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM Nº 0017376-07.2020.8.27.2706/TO 

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
RÉU: ROLINS E ROCHA LTDA - ME 
EDITAL Nº 2571764 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 

OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 165130520420 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 

FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido ROLINS E ROCHA LTDA - ME, CNPJ 21.582.576/0001-
84, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 7, para, caso queira, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-

Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 

 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos (#)DATAATUAL(#). Eu, 
(#)NOMEUSUARIO(#), Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo 
identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 

11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2571764v2 e do código CRC 382ecf2e. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 5008576-46.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: ANTONIA VIEIRA BOMFIN 
RÉU: LEOMAR MARTINS OLIVEIRA 
RÉU: LAUDECI MARTINS OLIVEIRA 

RÉU: LEONI MARTINS OLIVEIRA 
RÉU: LAUDEMI MARTINS OLIVEIRA 
EDITAL Nº 2610943 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 

OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 955968338013 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 

FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR o CONFRONTANTE LAUDEMI MARTINS OLIVEIRA, CPF 279.382.202-
72, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, E, SE CASADO FOR, SE SEU CÔNJUGE, de todos os termos da 

exordial, bem como INTIMAÇÃO do inteiro teor do despacho/decisão inicial, para, querendo, responder a ação, dentro de 15 
(quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz (art. 231, IV, do CPC), sob pena de terem-se como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 341 e 344 do CPC). Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do 

artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 

todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 de abril de 2021. Eu, João Antonio R. 

de Carvalho, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 

verificador 2610943v2 e do código CRC 20566797. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000650-24.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CONCESSO 

RÉU: SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
RÉU: LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO 
RÉU: ALCEU VIEIRA GOMES 
EDITAL Nº 2614697 

PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 655969993114 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 

Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR a requerida LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO, CPF 092.942.468-

92, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos do pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica, bem como INTIMAR do inteiro teor do despacho do evento 48, para, querendo, manifestar e requerer as provas 
cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia.. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de 

Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 

todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 de abril de 2021. Eu, João Antonio R. 
de Carvalho, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 

documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2614697v2 e do código CRC 101b091e. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, processo n° 0022021-17.2016.8.27.2706 requerido por RODRIGO CHAVES DE 
FREITAS, em face de FRANCISCO ROSALDO DE FREITAS, sendo o presente para intimar o requerido Sr. FRANCISCO 

ROSALDO DE FREITAS (63) 99232-1260, brasileiro, casado, motorista, inscrito no RG nº 626.512, SEJSP/TO e CPF sob o nº 
978.311.311.-91, estando em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente do teor da r sentença proferida nos autos no 
evento 160. Cientificando que foi arbitrado alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a qual 
deverá ser adimplida até o dia 10 de cada mês, e depositada na conta bancária da genitora do Requerente indicada na exordial 

(evento 01). CONDENO o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 
cento). Conforme a r sentença cuja parte dispositiva a seguir transcrita:" Diante do exposto, e do mais que dos autos 
constam, ACOLHO o pedido inicial, confirmando a Decisão liminar proferida no evento 03, o que faço com fulcro no artigo 487, 
inciso I, do CPC/15, e por via de consequência, CONDENO o Requerido ao pagamento dno importe de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a qual deverá ser adimplida até o dia 10 de cada mês, e depositada na conta bancária da genitora do 
Requerente indicada na exordial (evento 01). CONDENO o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)e pensão alimentícia de doze parcelas mensais da pensão arbitrada, nos termos do 
artigo 85 do CPC/15. Decorrido o prazo sem a apresentação de recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-

SE os autos, dando-se baixa, com as cautelas e formalidades devidas. Cumpra-se conforme o Provimento de nº. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se". E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade 
e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 de abril de 2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de 

secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0030736.43-
2019.8272706, ajuizada por DALVINA PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, beneficiária, portadora do Registro Geral n.º 
1.647.979 SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 613.197.911-15, sem endereço eletrônico, residente e 

domiciliada na Rua Guanabara, n.º 585, Qd. 13, Lt. 01, kitnet 04, Setor São Miguel, Araguaína/TO, em face de NEUSIRA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, beneficiária, portadora do Registro Geral n.º 6213924539 SSP/GO, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 039.891.601-25, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com doença capitulada pelo 
CID- 10: I.10, 10: H54.2, qual  seja, Hipertensão arterial sistêmica, diminuição da acuidade visual e hipoacusia que dificulta a 

deambulação e motilidade. Pela Juíza, no evento 01, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do 
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido formulado na inicial, pelo que DECRETO A 
INTERDIÇÃO PLENA de NEUSIRA PEREIRA DA SILVA, o que faço com suporte no art. 1.767, inciso I, do CC, cumulado com o 
§1º do art. 84 da Lei nº. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) e o art. 755 do CPC, e lhe nomeio CURADORA a 

pessoa de sua filha DALVINA PEREIRA DA SILVA, para a prática de todos os atos da vida civil nos termos do §1º do art. 1.775 
do CC e do art. 85 da Lei nº. 13.146/15.EXPEÇA-SE o Mandado para a inscrição da presente Sentença no Cartório de Registro 
das Pessoas Naturais de Araguaína/TO, no qual se acha lavrado o assento de nascimento da interditada (evento 1, 
CERTNASC4), conforme determina o art. 29, inciso V, da Lei nº 6.015/1973 e o §3º do art. 755 do CPC.PUBLIQUE-SE a 

presente Sentença no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
no Diário de Justiça, consoante o disposto no § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a requerente para assinar 
o Termo de Compromisso de Curatela definitivo, CIENTIFICANDO-A da obrigação de prestar contas anualmente de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano, nos termos do §4º do art. 84 da Lei nº 13.146/15. Sem custas 
processuais e sem honorários de sucumbência em virtude da natureza da causa. Interposto eventual Recurso de 
Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça. Caso contrário e operado o trânsito em julgado, certifique-se. Cumpridas as formalidades legais, proceda-se 
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à baixa dos autos no sistema eletrônico, arquivando-se o feito com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se conforme os 
Provimentos nº 09/2019/CGJUS/TO e 11/2019/CGJUS/TO. Palmas/TO, Documento eletrô nico assinado por ODETE BATISTA 
DIAS ALMEIDA, Juíza de Direito. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma 
da lei.DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 12 de abril de  2021. Eu, Sandra 

Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. RENATA TERESA DA SILVA MACOR Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Curatela, Processo nº 
00169846720208272706, ajuizada por ADRIANA ALVES MATIAS, brasileira, viúva, do lar, inscrita no RG n° 5.758.402 SSP/TO 
e CPF n° 624.665.771-00, residente na Rua dos Bandeirantes, n° 230, Bairro Senador, Cep: 77813-700, cidade de Araguaína-

TO, em face de DIANE ALVES MATIAS, inscrita no RG sob o nº 397.902 - SSP/TO e CPF/MF sob o nº 728.296.991-49, 
residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com Síndrome de Daw e desenvolvimento retardado. Pela Juíza, no 
evento 32, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 
consta, ACOLHO o pedido inicial com suporte no art. 762 do CPC/15 e para NOMEAR em substituição e por definitivo (evento 

04, DECDESPA1) a Requererente ADRIANA ALVES MATIAS como curadora da Requerida DIANE ALVES MATIAS, que 
deverá prestar compromisso nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC/15, e cumprir rigorosamente o disposto nos artigos 
1.740 à 1.762 do CCB/02, especialmente quanto à proibição de alienar eventuais bens da interditanda sem autorização do Juízo. 
A curatela será exercida por prazo indeterminado. DISPENSO a prestação de contas e balanços por ser pessoa de modestos 

recursos e a curatela já representar elevado ônus financeiro e pessoal, advertindo-se que a qualquer momento, se necessário, 
poderá a Curadora ser instada a prestar as contas, cuja dispensa vincula-se aos autos, e não ao encargo. Promova-se a 
retificação do polo passivo da ação via sistema E-Proc para a inclusão da Requerida DIANE ALVES MATIAS.Custas isentas 
ante o deferimento da gratuidade da justiça por ocasião da prolatação dessa Sentença.Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data 

certificada pelo sistema eProc.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma 
da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 de abril de 2021. Eu, Sandra 
Maria Sales Belo Vinhal (JV), Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL N° 2627009, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 

A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 5000025-
63.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ELIZABETH MOREIRA DE MIRANDA, CPF n° 379.942,121-15 , sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 

atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da decisão proferida no evento n.° 60 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... DEFIRO o pedido do exequente (evento 82) para determinar a inclusão do(s) executado(s) no  
cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório que: Promova por intermédio sistema SERASAJUD a inclusão 
do(s) nome(s) do(s) executado(s) no cadastro de inadimplentes; Intimem-se as partes da presente decisão, Intime-se.". E para 

que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 
26 dias do mês de abril de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de 
Carvalho Henrique - Juiza de Direito 

 
EDITAL N°2621118, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 0017127-

27.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARIA DAS GRAÇAS JARDIM SILVA, CPF n° 
798.329.701-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência da decisão proferida no evento n.° 64 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... DEFIRO o pedido 
formulado no evento 62, para o fim de decretar a indisponibilidade dos bens da empresa executada e dos sócios executados, 

indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 
Intime as partes da presente decisão; Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica executada, junto a 
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens — CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos 
autos, acompanhando diariamente se houve respoga; Sobrevindo alguma resposta, o cartório deverá imediatamente juntar aos 

autos a informação e cientificar o exequente em relação à mesma; Sem prejuízo, mantenha-se os autos suspensos conforme 
determinado no evento 53, nos termos do art. 40 da LEF.Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de Abril de 2021. Eu, MATHEUS 

ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL N° 2628460, de Citação com prazo de 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): RESTAURANTE BOI NA BRASA LTDA - CPF/CNPJ n°: 20.963.031/0001-55, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0031059-

48.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.012,41 (um mil, doze reais e quarenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190001035 e 
20190001034 datada de 25/06/2019, 25/06/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao 

exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente (evento 18)." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de abril de 
2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL N" 2627857, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 5000430-
21.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 

face de G R DA SILVA CAVALCANTE, CNPJ n° 00.278.909/0001-06, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.° 65 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocaticios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 61. Considerando o fato de ter a 

quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, caso haja.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de abril de 2021. Eu, 1ZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, 

que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juiza de Direito 
 
EDITAL N° 2613486, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 

de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°0015251-
03.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAINA em face de LEONILIA BORGES, CPF n°326.608.711-91, sendo 
o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.° 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante ao exposto, com base no 

artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito,  em 
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (EVENTO 26).". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 

placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina. Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de 
abril de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juiza de Direito 
 
EDITAL N° 2587994, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 

A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Aragualna-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 0024418-
44.2019.8.27.2706, proposta pelo muNicnno DE ARAGUA1NA em face de SANDRA REGINA ALVES BORGES, CPF n° 
604.765.911-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.° 41 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o  
exposto, com base no art. 924, inciso 11, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face 
de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícias, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 
39. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o *içamento desta demanda, condeno a parte executada 

ao pagamento das custas processuais, caso lutá". 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 Araguafna, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de abril de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
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Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027011-12.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO DE DEUS DA SILVA 
Ante ao exposto, EXTINGO, de ofício, a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V,  

do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das despesas 
processuais, caso hajam. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Intimações aos advogados 
Ação Civil Pública Infância e Juventude Nº 0010235-97.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 

RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: NIVAIR VIEIRA BORGES OAB/TO 1017  
INTIMAR: Da Decisão (evento 4), a seguir parcialmente transcrito: ”[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, sendo 
a saúde um dever do Estado e um direito do cidadão, principalmente, em se tratando de criança/adolescente, a qual tem 

prioridade nas políticas públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art. 196, todos da carta política de 1988, e, ainda, arts. 4º, 
5º, 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se 
mostram presentes, razão pela qual DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que O ESTADO DO 
TOCANTINS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize vaga em Leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI para a 

adolescente W. R. DE S., já qualificada nos autos, em caráter de urgência, conforme laudo médico acostado aos autos, em 
localidade onde houver vaga imediata, com direito a acompanhante, sob pena de incorrer em astreintes (multa), no valor diário 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 3.1- Outras providências A- Oficie-se ao Secretário 
Estadual de Saúde, com cópia da decisão, para imediato cumprimento da decisum, informando a este juízo as medidas 

adotadas. B- Tendo em vista que se trata de liminar, determino a intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no 
artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06 e via e-mail (gabinete@saude.to.gov.br). [...] DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito 
 

Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado 

da Fazenda Pública 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
SEGUNDA LISTA DE CREDORES (Art. 7º, § 2º, Lei nº 11.101/2005) 

Autos de Recuperação Judicial n.º: 0017241-63.2018.8.27.2706     
Empresa: W D COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI  -CNPJ: 08.415.956/0001-66 
PAULO ROBERTO CURVO CAVALCANTI, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de Administrador Judicial nomeado 
nos autos de Recuperação Judicial n.º 0017241-63.2018.8.27.2706, que tramita na Vara de Recuperação Judicial de Empresas, 

Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública desta comarca de Araguaína – TO, torna público e notório às partes e 
interessados que, após a análise e verificação detalhada dos pedido de habilitação e divergências tempestivamente 
apresentadas, bem como dos documentos disponibilizados pela Recuperanda, consolidou a presente relação de credores. 
Desde logo, ficam todos advertidos do prazo legal de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, para que os interessados 
apresentem Impugnação Judicial em face desta relação de credores, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei 11.101/05. 

Informa ainda, que os documentos os quais basearam a elaboração da presente relação de credores, encontram-se à disposição 
para consulta no endereço profissional do Administrador Judicial, qual seja, Rua Humberto Carlos Teixeira, n.º 695, Setor Martins 
Jorge, CEP 77817-540, nesta cidade de Araguaína – TO, com horário de expediente das 08h00 às 12h00m e das 14h00m às 
18h00m, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste Edital, conforme artigo 7º, § 2º, da Lei 

11.101/2005. Nesta oportunidade, informa ainda que quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos através do 
e-mail rjoriginal.laticinios@gmail.com, telefone (63) 99264 1350/(63) 99101 6926 ou pessoalmente no escritório localizado no 
endereço acima descrito. 

2ª LISTA DE CREDORES (Art. 7ª, § 2º, Lei 11.101/2005) 
W. D. COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME – CNPJ  08.415.956/0001-66 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ ENDEREÇO CLASSIFICAÇÃO VALOR FINAL 

BELLA ARTE UTILIDADES 
PARA O LAR 

LTDA 

  
07.215.271/0001-

03 

Rua Anfilóquio Nunes Pires, Nº 4843, S. 
Bela, 

Vista Gaspar - SC 

  
Quirografário 

  
R$ 10.363,50 

HEDRONS TEXTIL LTDA 12.546.470/0001-
34 

Rua Loudes, S/N Salto Donner, Doutor 
Pedrinho - SC 

Quirografário R$ 11.053,02 

  
KOMLONG IMPORTAÇÃO 

LTDA 

  
06.114.935/0015-

80 

Rua Manoel João Martins, s/nº, Praia de 
Fora, 

Palhoça-SC, CEP: 88.138-090 

  
Quirografário 

  
R$ 4.804,97 
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BELLA JANELA IND CORTINAS 
LTDA 

72.344.591/0001-
25 

Rua Progresso, 4172, Bairro Progresso, 
Blumenau - SC 

Quirografário R$ 21.883,18 

  
OXFORD PORCELAS LTDA 

  
12.128.514/0001-

06 

Rua Siegfried Roepke, 303, Bairro Oxford, 
São Bento do Sul - SC 

  
Quirografário 

  
R$ 1.758,24 

OXFORD PORCELAS S/A 86.046.463/0001-
00 

Rua Jorge Diener, Nº 88, São Bento do 
Sul - SC 

Quirografário R$ 4.880,13 

CONFECÇÕES KACYUMARA 
LTDA 

43.270.628/0001-
10 

Av. Afonso Pasan, 635, Parque 
Primavera, Americana-SC 

Quirografário R$ 15.254,34 

  
TRAMONTINA PLANALTO S/A 

  
00.142.240/0001-

20 

Rua Transbrasiliana, Qd. Gleba, Lt 3a, 
S/N, Rod. Br 153, 

Chac. N. Sra. Piedade, Goiania-Go 

  
Quirografário 

  
R$ 8.390,28 

VENESA TEXTIL LTDA 47.046.578/0001-
42 

Rua José Acácio, Jardim do Treno, 
Ribeirão Preto - SP 

Quirografário R$ 8.152,40 

  
DOHLER S/A 

  
84.683.408/0001-

33 

Rua Arno Waldemar Dohler, 145, Zona 
Indl Norte, 

Jonville - SC 

  
Quirografário 

  
R$ 8.533,47 

CRISTALERIA V. - RUVOLO 

LTDA 

60.852.977/0001-

69 

Estrada Sta Isabel, Perobal, Itaguacetuba 

- SP 

Quirografário R$ 1.342,20 

FATEX IND COMERCIO IMP. 

EXP. LTDA 

07.280.722/0001-

96 

Av. Youssef Ahmad El Jarouche, 6288, 

Dist. Ind. II 

Quirografário R$ 54.976,55 

  

COTEMINAS S/A 

  

07.663.140/0002-
70 

Av. Lincoln Alves Dos Santos, N° 955 - 

Bairro Industrial, 
Montes Claros - MG 

  

Quirografário 

  

R$ 116.571,54 

  
SICOOB – UNICENTRO 

BRASILEIRA 

  
37.395.399/0001-

67 

Av. T-8, Qd. L-24, Lt. 1 a 6, Setor Marista, 
CEP:74.150-060, 

Goiânia - GO 

  
Quirografário 

  
R$ 20.089,37 

  
BANCO DA AMAZÔNIA S.A 

  
04.902.979/0126-

65 

Av. Conego Joao Lima, 1297, Centro, 
Araguaina-To 

Cep: 77803-070 

  
Quirografário 

  
R$ 29.788,98 

BANCO SAFRA S.A. 58.160.789/0001-

28 

Av. Paulista, nº 2100, São Paulo – SP. 

Cep: 01310-930 

Quirografário R$ 24.829,50 

  

BANCO DO BRASIL S/A 

  

00.000.000/0001-
91 

Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, 

Lote 32, Edifício 
Sede III, em Brasília – DF, CEP 70.070-

140 

  

Quirografário 

  

R$ 44.351,75 

  TOTAL: R$ 387.023,42 

  
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 

Nº dos Autos: 0009918-02.2021.8.27.2706 
Acusado: JOÃO DAMASCENA DE OLIVEIRA 
Vítima: TEREZA DIAS AMORIM 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. D. DE O. brasileiro, em união 
estável, agricultor, com 64 anos à epoca dos fatoss, natural de Corumba de Goiás-GO, filho de Gumercinda Araujo, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 

''...Assim, a fim de preservar a incolumidade da vítima, nos termos do art. 22, inciso II, III e IV, da Lei n°. 11.340/06,  APLICO, de 
imediato, ao suposto agressor JOÃO DAMASCENA DE OLIVEIRA, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) No curso 
deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve ser afastado do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 

(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público;  c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido;  d) Está proibido 
de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de 
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amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida; e) Está proibido de visitar os dependentes menores...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27 de Abril de 2021.   

 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0020686-21.2020.8.27.2706 

Acusado: WILDIMARQUE MORAIS DA SILVA 
Vítima:  MARIA SUZANA LOPES DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 

edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA SUZANA LOPES DA 
SILVA, brasileira, convivente em união estável, do lar, nascida aos 02/04/1991, natural de Araguaína/TO, filha de Zumira 
Cirqueira da Silva e José Maria Lopes da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez 

que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma 
legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma 
detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa..." Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 

via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27 de Abril 
de 2021. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado 
(a) WILDIMARQUE MORAIS DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, sem profissão, nascido aos 11/01/1989, natural 
de São Félix de Balsas-MA, filho de Rosa Maria Morais da Silva e Elmir Camilo da Silva, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigos 129, § 9º, e 147, “caput”, c/c o 61, inciso II, alínea “f”, ambos na forma do art. 
69, “caput”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0020686-
21.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa  

começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese 
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27 de Abril de 2021. Eu,  Aurilho Rodrigues de 
Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ELISEU 

JULIANO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido aos 12/10/1981, natural de Itapolis/SP, filho de Vanderlei Antônio Juliano e 
Aparecida Helena dos Santos, CPF:289.943.078-50, RG: 439.080.940, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi 
denunciado nas penas do artigo 217-A, por diversas vezes, em continuidade delitiva c/c artigo 226, II, todos do Código Penal, 
com os rigores das Leis 11.340/06 e 8.072/90, nos autos de ação penal nº 0020549-73.2019.8.27.2706, e como está em lugar 

incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente  para o 
fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital 

e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte 
à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína 
Estado do Tocantins, 27 de Abril de 2021. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e 

subscrevi. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0002749-66.2018.8.27.2706 
Acusado: SÉRGIO NUNES DOS SANTOS 

Vítima: MARIA NUNES SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA NUNES 

SILVA, brasileira, viúva, lavradora, natural de Crato-CE, nascida aos 02/11/1958, filha de Expedita Maria de Jesus atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
''...Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 4 (quatro) meses de 
detenção. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, conforme dicção do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal...'' 

Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 27 de Abril de 2021. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0020041-98.2017.8.27.2706 
Acusado: ELIAS NOLETO ALVES 

Vítima: IZADORA CRISTHINA NEVES VIDIGAL 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): IZADORA CRISTHINA NEVES 

VIDIGAL, brasileira, união estável, estudante, nascida aos 19/12/1986, natural de Araguaína-TO, filha de JAIZAFRAN 
GAMBOGE NEVES e RUBENS ROBERTO NEVES, CPF 03206766176, RG 929778 SESP/ POLÍCIA CIVIL/ TO atualmente em 
local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''... Fica o 
querelado definitivamente condenado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção...'' "...Fica a querelada 

definitivamente condenada à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção..." Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via  
publicada no Diário da Justiça. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0021748-38.2016.8.27.2706 
Acusado: NILBERTO SILVA ROCHA 

Vítima: ANA MARIA LOPES DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): : NILBERTO SILVA ROCHA, 

brasileiro, solteiro, aposentado, natural de Araguaína-TO, nascido aos 04/10/1983, filho de Francisco Crispin Alves da Rocha e 
Francisca Pereira da Silva Rocha, portador do RG nº. 666.927, CPF nº. 000.321.321-82, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Havendo trânsito em 
julgado para a acusação, DECLARO, desde já, extinta a punibilidade do réu quanto ao crime pelo qual foi condenado, nos termos 

do art. 107, IV, do CP; pois, considerando a pena fixada em concreto, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva em sua modalidade retroativa..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0021748-38.2016.8.27.2706 
Acusado: NILBERTO SILVA ROCHA 

Vítima: ANA MARIA LOPES DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ANA MARIA LOPES DA SILVA, 

brasileira, do lar, filha de ELIAS LOPES DA SILVA E MARIA FERREIRA DA SILVA, solteira, nascida aos 30/08/1992, CPF: 
707.634.731-89 atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: ''...Havendo trânsito em julgado para a acusação, DECLARO, desde já, extinta a punibilidade do réu 
quanto ao crime pelo qual foi condenado, nos termos do art. 107, IV, do CP; pois, considerando a pena fixada em concreto, 
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verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa..." Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27 de 
Abril de 2021. 

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0004489-67.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOSÉ ROBERTO LOPES CARDOSO O Dr  

JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado JOSÉ ROBERTO LOPES CARDOSO, brasileiro, solteiro, natural de Miracema/TO, nascido em 13/02/1985, filho de 
José Luis Alves, Cardoso e Marlene Lopes Ferreira Cardoso,portador do RG nº 389.528 SSP/TO, e do CPF nº 016.304.541-09 

nos autos de ação penal nº 0004489-67.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o 
(a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos 

para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado 
o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 23 de abril de 
2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 

 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 

lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS de URGÊNCIA Nº 0000492-36.2021.8.27.2715, 
tendo como AUTOR: GENESIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR), brasileiro, solteiro, nascido aos 03/12/1992 filho de Tereza 
Alves Aguiar CPF 065.482.481-98, rua 12, QD 14, setor Javaés, Lagoa da Confusão-TO e como VITIMA: MAIARA COSTA 

BARROS (vitima), nascida aos 12/10/1999, filha de Juraci Costa, residente na AV duque de caxias setor praia alta, Lagoa da 
Confusão-TO . conforme consta dos autos, ficando ambos INTIMADOS, PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DAS MEDIDAS 
IMPOSTAS, Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e 
Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 26 de Abril de 2021. JEFERSSON RODRIGO 

RODRIGUES PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 

lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº: 0002178-05.2017.8.27.2715 que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): WESLLEY DOS SANTOS DIAS (ACUSADO), brasileiro, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 
18/07/1986, filho de Antônio Alves Dias e Dina dos Santos Dias, CPF nº 904.926.762-91, residente na Rua Bernardino Maciel, nº 

2136, Setor Oeste, Paraíso do Tocantins/TO, fica intimado (a) pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e 
julgamento a se realizar NO DIA 25/05/2021, 17:00 , por meio de videoconferência, conforme link e dados para acesso 
disponibilizados nos autos, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 26 de abril 
de 2021 Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito em Substituição Automática no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 

de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital de Intimação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos nº 0001315-75.2019.8.27.2716 de Homologação de Transação Extrajudicial, tendo 
como Requerente DIAUTO DIANÓPOLIS AUTO PEÇAS LTDA, em desfavor de GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS. Pelo 
presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da 
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Justiça, INTIMA o(a) Requerido(a) GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 006.729.061-20, estando EM LUGAR 
INCERTO E NÃO SABIDO, para, nos termos do despacho prolatado no evento 15 dos autos supracitados, em 
cumprimento ao despacho exarado no evento 33, efetuar o pagamento do montante apurado, conforme o cálculo 
apresentado no evento 13, atualizado até 23/02/2021 (CALC2 - evento 31), no valor de R$ 3.261,00 (três mil duzentos e 

sessenta e um reais), no prazo de quinze (15) dias úteis, a partir de quando, caso não o efetue, incidirá a multa de 10% 
(dez por cento) prevista no art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, mais 10% (dez por cento) referentes aos 
honorários advocatícios. Tudo conforme despacho prolatado no evento 33 dos autos supracitados, a seguir 
transcrito: DESPACHO/DECISÃO: "Defiro o pedido constante do evento retro. Cumpra-se o determinado em evento 15, via 

Intimação por edital. Cumpra-se. Dianópolis-TO, 04/03/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito". Tudo conforme despacho 
prolatado no evento 15 dos autos supracitados, a seguir transcrito: DESPACHO/DECISÃO: "Intime-se a parte reclamada, para 
que efetue o pagamento do montante apurado, conforme o cálculo apresentado no evento 13, no prazo de quinze dias, a partir 
de quando, caso não o efetue, incidirá a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º do Novo Código de Processo 

Civil, mais 10% (dez por cento) referentes aos honorários advocatícios. Intime e Cumpra-se. Dianópolis-TO, 20/05/2020. Baldur 
Rocha Giovannini, Juiz de Direito". DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 26 dias do mês de abril 
de 2021. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, Matrícula nº 91844, digitei e subscrevi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0019277-10.2020.8.27.2706/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a 

CITACÃO, NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO do Sr. ERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF n.º 268.504.353-53, brasileiro, 
pedreiro, nascido aos 03.04.1966, filho de Maria Luiza de Oliveira, residia na TO 010 próx ao Bar Nascer do Sol, 18 - Bielândia - 
77795000, Filadélfia-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, da Decisão do evento 22, que concedeu Medidas Protetivas 
em favor da vitima: “...1- Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2- A manter uma distância mínima 

de 200 (duzentos) metros da ofendida, de seus familiares, nos termos da alínea 'a', inciso III  do art. 22 da Lei 11.340/2006; 3- A 
não manter contanto, por nenhum meio de comunicação com a ofendida, seus familiares e testemunhas, nos termos da alínea 
“b”, inciso II do art. 22 da Lei n. 11.340/06; 4- A não frequentar os lugares onde a ofendida trabalha, endereço residencial, creche 
ou local de estudo dos filhos. As medidas protetivas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, decorrido o prazo determino o 

arquivamento... Diante da natureza penal das medidas protetivas de urgência que, como no caso concreto, instrumentalizam 
fatos concretos tipificados como crime – até porque seu descumprimento poderá determinar a prisão preventiva do agressor –, o 
contraditório, à míngua de previsão expressa, será exercido nos autos da ação penal condenatória ou incidentalmente, mediante 
simples petição. Transcorrido o prazo de vigência das medidas, acima fixado, sem a notícia de novos fatos de violência a este 

Juízo ou à autoridade policial, tal silêncio será interpretado como manifestação tácita da ausência superveniente de interesse de 
agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 13, da Lei nº. 11.340/06. Intime-se a requerente, por mandado, na forma do art. 
21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só eventual descumprimento 
das medidas protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre as partes, cessação da violência, bem como alteração 

nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas e arquivamento do feito. O ofensor deve ser RETIRADO 
IMEDIATAMENTE do lar em que reside com a ofendida, e deverá cumprir as outras medidas, consignando-se que o não 
cumprimento lhe acarretará aplicação dos dispositivos da Lei n° 11.340/06, inclusive decretação de prisão preventiva. Intimem-se 
o MPE e a autoridade policial. Intime-se o agressor para que cumpra esta decisão em todos os seus termos. Caso não seja 

encontrado, intime-o por Edital. Decisão servindo como mandado de notificação e intimação. Cumpra-se. Ao cartório expeça-se o 
necessário. Filadélfia – TO, data certificada pelo sistema (11.09.2020). Dr. JORDAN JARDIM - Juiz de Direito”. Para que 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. Redigido por Flavio Moreira de Araújo, matrícula 

145945. Filadélfia-TO, com data e hora registrados abaixo (Data e Hora: 27/4/2021, às 13:22:8). Dr. LUATOM BEZERRA 
ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
Juizado especial cível e criminal 

Às partes e aos advogados 
Nº do Processo:  0005060-14.2020.8.27.2721  Ação: Termo Circunstanciado de Ocorrência: Chave do Processo: 

935819729720 Autor:Guilguer Braz Nogueira Advogado:MÁRCIO JOSÉ BRAS, OAB/PA n. 15607-A:Julgamento  - Com 
Resolução do Mérito - Homologação de Transação (Evento34): SENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, 
da Lei 9.099/95.Decido.É cediço que havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal púbica incondicionada, não 
sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas; 

que, aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação judicial; que acolhendo a proposta do 
Ministério Público aceita pelo (a) autor(a) da infração e seu defensor, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que 
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não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos (art. 
76, caput e parágrafos, Lei n. 9099/95).Também é manifesto que a homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei n.  
9.099/95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao 
Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial  

(STF, Súmula Vinculante n. 35).In casu, considerando a ausência de impedimentos à formulação da proposta (art. 76, §2º, Lei n. 
9099/95), o oferecimento da proposta de transação penal e a aceitação por parte do autor da infração/defensor em causa 
própria, é de rigor a homologação.Isso posto, com base na fundamentação retro, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO PENAL, para os 
devidos fins, na forma do art. 76 da Lei n. 9099/95, com cláusula resolutiva. Fica o(a) beneficiário(a) advertido(a) de que 

deixando de cumprir o quanto pactuado, o benefício será revogado e prosseguir-se-á com a persecução penal, até seus 
ulteriores termos.Transitada em julgado, procedam-se às informações e baixas de estilo.Acaso inadimplidas das condições 
assumidas, procedam-se na forma das normativas de regência.Intime-se. Cumpra-se.Guaraí-TO, data certificada pelo 
sistema.Gisele Pereira de Assunção Veronezi Juíza de Direito 

 
Nº do Processo:  0005060-14.2020.8.27.2721 Ação: Termo Circunstanciado de Ocorrência: Chave do Processo: 935819729720 
Autor:Guilguer Braz Nogueira Advogado:MÁRCIO JOSÉ BRAS, OAB/PA n. 15607-A:  SENTENÇAI – Relatório. Dispensado 
(art. 81, § 3º, Lei n. 9.099/1995).II – Fundamentação.É cediço que homologada a transação penal prevista no artigo 76 da Lei n. 

9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se à situação anterior, possibilitando-se ao 
Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial 
(STF, Súmula Vinculante n. 35). Também é manifesto que cumpridas as cláusulas impostas na transação penal, o juiz declarará 
extinta a punibilidade do agente (art. 84, Lei n. 9099/1995).In casu, ofertada, aceita e homologada a transação penal e 

sobrevindo aos autos a informação no sentido do cumprimento da transação penal, de rigor a extinção da punibilidade do 
agente. III – Dispositivo. Isso posto, com base na fundamentação retro, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente 
GUILGUER BRAZ NOGUEIRA, em relação a infração penal narrada na exordial (art. 28 Lei de Drogas), razão em que determino: 
a) que não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial;b) a expedição do necessário, a 

comunicação a quem de direito e o lançamento das informações necessárias;c) que, transitada em julgado, observem-se os 
provimentos de regência e arquivem-se os autos, com as informações e baixas de estilo.PRIC. Guaraí, 14/04/2021. Gisele 
Pereira de Assunção Veronez Juíza de Direito 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Intimações às partes 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
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 os autos de Produção Antecipada de Provas Criminal nº 0004124-83.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) JOSEILTON ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, nascido aos 20 de 
novembro de 1978, filho de Antônio Sousa da Silva e Rita Clementino de Araújo, portador do CPF n.º 127.970.964-28, 
atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que 

será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, ciente da audiência de 
Depoimento Especial deste Juízo designada para o dia 02 de junho de 2021, às 14:00 horas, na Sala de Audiências da 1ª 
Vara Criminal do Fórum de Gurupi/TO, situado na Avenida Rio Grande do Norte, entre ruas 3 e 4, Centro, Gurupi/TO, CEP 
77410-080, Fone 63 3612-7107. Ressalta-se que o acusado não poderá comparecer ao fórum quando da audiência de 

depoimento especial da vítima, onde será representado pelo seu advogado constituído ou pela Defensoria Pública.  Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 23/04/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente 
Administrativa, lavrei o presente. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

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 0000161-89.2015.827.2739, chave para consulta n.º 682592513815, movida 

pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu Jackson Aurélio Ribeiro Ferreira, pela prática do delito 
previsto nas sanções do artigo 34, caput, da Lei n.º 9.605/98, c/c o artigo 3º, inciso II, alínea “a” da Instrução Normativa 
Interministerial MPA/MMA, em que figura como vítima o Meio Ambiente, sendo o presente Edital para CITAR o acusado 
JACKSON AURÉLIO RIBEIRO FERREIRA, brasileiro, casado, vendedor, natural de Porto Nacional – TO, filho de Eduardo 

Ferreira da Silva e de Francisca Ribeiro de Sousa, RG n.º 663.232 SSP/TO, nascido em 08/11/1977, 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 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4948 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021 18 

 

 

 

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 Av. 
Tocantins, 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 sete dias 
do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (27/04/2021). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, 
que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s),  na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 04 de maio de 2021, com encerramento às 13h00.Os lances poderão ser oferecidos desde o 

momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 04 de maio de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 

do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000350-43.2014.8.27.2726 de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 
que é Requerente ANA DIAS FERREIRA DA LUZ (CPF: 617.626.871-00) e Requerido ROBERTO CARLOS RODRIGUES 
SANTOS SOUSA (CPF: 008.221.201-51) BEM(NS): 01 (um) Veículo marca/modelo Honda/CG 150 Titan KS, ano de fabricação e 
modelo 2004/2004, cor vermelha, placa MVX-2205/TO, com a pintura em ruim estado de conservação, contendo diversos 

arranhões, tanque contendo amassado, banco em bom estado. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 
29 de setembro de 2020. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. 
DEPOSITÁRIO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES SANTOS SOUSA, Rua 09, s/nº., Setor Sul, Miranorte/TO. ÔNUS: Eventuais 
constantes no Detran/TO. ** O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá 

haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o  
DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o 
veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para 
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran 

para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: 
R$ 2.470,96 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), em 20 de novembro de 2020. LEILOEIRO: 
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será 
devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de 

adjudicação, será devida a comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso 
deremição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 2% (dois porcento) sobre o valor da avaliação, a ser pago 
por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de cancelamento do leilão 
será devida a comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o 

motivou. Em caso de pagamento ou parcelamento do débito no período de 15 (quinze) dias úteis antecedentes à hasta pública, 
o(s) Executado(s) deverá(ao) pagar a comissão do leiloeiro, independentemente de comprovação do tempo de trabalho 
despendido.**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-áno primeiro dia útil subsequente. DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 

Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 

comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo703doCPC) – e custas 
processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos 
anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA 

ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entregado(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 

sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes averificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
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identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s),  bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA, mediante depósito judicial ou 

meio eletrônico. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços 
pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 
devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 

termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, 
salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não 
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 
no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado 

assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) 

bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), 
pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, 
aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em 
ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 

intimado o executado ROBERTO CARLOS RODRIGUES SANTOS SOUSA, e seu cônjuge se casado for, bem como os 
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfíc ie, 
concessão de uso especial para fins demoradia 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) 
remira execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para 
a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 04 de fevereiro 
de 2021. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA PERIO - LEILOEIRO 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 04 de maio de 2021, com encerramento às 13h00.Os lances poderão ser oferecidos desde o 

momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 04 de maio de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 

do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000061-13.2014.8.27.2726 de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 
que é Requerente SUELI ALVES DE OLIVEIRA (CPF: 872.095.191-49) e JOSÉ ASENIL ANDRADE (CPF: 010.450.618-08) 
BEM(NS): 01 (um) Veículo GM/Chevrolet C10, cabine dupla com motor modificado para diesel, cor azul, ano de fabricação e 
modelo 1973/1973, placa KCD-7332/TO, Chassi C148CBR56969B, Renavam nº. 00112597955, lataria contendo algumas 

avarias e estofado em razoável estado de conservação. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 10 de agosto de 
2020.**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: JOSÉ 
ASENIL ANDRADE, Rua 36, nº. 453, Vila São José,Miranorte/TO. ÔNUS: Constam Débitos no Detran/TO, no valor de R$ 79,63 
(setenta e novereais e sessenta e três centavos), em 22 de março de 2021. Outros eventuais constantes no Detran/TO. ** O 

arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais 
originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o 
arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer 
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o  processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O 
modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 18.899,93 (dezoito mil, 
oitocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), em 29 de julho de 2019. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA 
MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a 
comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso deremição e acordo judicial 
ou extrajudicial será devida a comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo 
estabelecer ou,em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso decancelamento do leilão será devida a 

comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. Em caso de 
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pagamento ou parcelamento do débito no período de 15 (quinze) dias úteis antecedentes à hasta pública, o Executado deverá 
pagar a comissão do leiloeiro, independentemente de comprovação do tempo de trabalho despendido.**Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-áno primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens 
serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 

Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem(v.g.cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel 
receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em 
data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002TJ-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 Corregedoriado TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após 

comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem a condição de Arrematante, a entregado(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e 
reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles 

arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e 
especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens  deverá ser 
dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas 
referentes à remoção, avaliação, guarda e conservaçãodo(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, 

serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado ,deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE 
PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA, mediante depósito judicial ou meio eletrônico. LEILÃO NA 
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os 

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

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

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

todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado 
JOSÉ ASENIL ANDRADE, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietáriode 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 compenhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do  art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 

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

Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 22 de março de 2021. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA  PERITO - 
LEILOEIRO.        
 
Execução Fiscal Nº 0002706-40.2016.8.27.2726/TO 

AUTOR: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
RÉU: EDILEUSA ALVES FEITOSA 
EDITAL Nº 2627395 
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), EDILEUSA ALVES FEITOSA, CPF nº 
892.092.141-53, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida 

e atualizações, e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LA de 
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que para a hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, 
conforme despacho lançado no evento 46 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum 
local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 26 de abril de 2021. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica 

Judiciária, digitei o presente. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0002544-06.2020.8.27.2726   
ACUSADO: EDSON DA COSTA SOUZA  

FINALIDADE: CITAR, EDSON DA COSTA SOUZA , brasileiro, qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e não sabido. 
Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Fica (m) citado (s) dos termos da 
denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-a que em 
caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 

dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu 
desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o 
presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 

  
 

PALMAS 
1ª 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 0030473-05.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): MATHEUS MORAIS DE ASSIS 

FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª 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) MATHEUS MORAIS DE ASSIS, brasileiro, solteiro, chaveiro, nascido em 20 de 
outubro de 1983, filho de Vania Morais de Assis e João de Assis Filho, portador do RG 5416358, inscrito no CPF 097.574.847-

50, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00304730520208272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que no dia 31 de julho de 2020, volta das 22 horas, na Av. NS-04, 
na Quadra 906 Sul, nesta capital, o denunciado MATHEUS MORAIS DE ASSIS, mediante grave ameaça, com simulacro de 
arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo J7prime, cor preto/azul, IMEI 1 357106091081707 e 

IMEI 2 357106091081707, avaliado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), de propriedade da vítima Luanna Gabriella Braga 
Nunes Prestes. Segundo se apurou, na data dos fatos a vítima trafegava de bicicleta quando parou próximo ao ponto de coletivo, 
para beber água, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado, que armado, anunciou o assalto e exigiu a entrega de 
celular e dinheiro, sob a seguinte ameaça "se não entregar eu estouro seus miolos", tendo a vítima, muito temerosa, entregue 

seu celular. De posse do objeto, o denunciado se evadiu do local. Após o roubo, a vítima ligou para Polícia. Iniciadas as 
investigações, os Militares lograram êxito em localizar o denunciado nas proximidades do local do fato, e após ser revistado,  foi 
encontrado em seu poder o celular roubado e uma pistola de compressor quebrada. A vítima foi até a Delegacia e reconheceu 
seu celular, e também o denunciado como o autor do roubo. O denunciado ao ser interrogado utilizou-se do direito de 

permanecer em silêncio. Assim agindo, o denunciado MATHEUS MORAIS DE ASSIS incidiu na conduta descrita no art. 157, 
caput, do CPB motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA [...]". DESPACHO: "[...] Consoante 
dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em 
tela, o réu não foi encontrado para citação, o que gerou inclusive, a decretação de sua prisão preventiva. Portanto, expeça-se 

edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir 
advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP. [...].” 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, 26/04/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0035555-51.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 

Acusado(a): NÁDIA CRUZ GOMES GONÇALVES 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª 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) NÁDIA CRUZ GOMES GONÇALVES, brasileira, casada, nascida 

aos 04/06/1985, portadora do RG nº 631.830, inscrito no CPF nº 743.298.801-30, filha de Almir Gomes da Silva e Wilsilene Cruz 
Gomes, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00355555120198272729, pelos motivos a 
seguir expostos: DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, no 
exercício da competência estabelecida no artigo 129, I, da Constituição Federal, com lastro nos autos de Inquérito Policial nº. 

0010472-38.2016.827.2729, da 5ª Delegacia de Polícia Circunscricional desta Capital, vem, perante Vossa Excelência oferecer 
DENÚNCIA em desfavor de: PEDRO GONÇALVES GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, casado, nascido em 07/06/1984, em 
Fátima/TO, filho de Pedro Gonçalves Guimarães e Deuzinha Ferreira de Moura Gonçalves, portador do RG 635238, inscrito no 
CPF nº. 008.476.871-12, residente no aglomerado residencial conhecido por “Capadócia”, chácara Taquari, nesta capital; NÁDIA 

CRUZ GOMES GONÇALVES, brasileira, casada nascida em 04/06/1985, filha de Almir Gomes da Silva e Wilsilene Cruz Gomes, 
portador do RG 631830, inscrito no CPF nº. 743.298.801-30, residente no aglomerado residencial conhecido por “Capadócia”, 
chácara Taquari, nesta capital, imputando-lhes os fatos a seguir narrados: FATOS DELITUOSOS Consta dos autos de inquérito 
policial que no dia 08 de março de 2016, por volta das 11h30min., no estabelecimento comercial denominado Lojas Americanas, 

localizada na Av. Tocantins, Qd. 34, Lt. 06-A, Taquaralto, nesta capital, os denunciados PEDRO GONÇALVES GUIMARÃES 
JÚNIOR e NÁDIA CRUZ GOMES GONÇALVE, subtraíram, para si, 01 (uma) TV LED32”, da marca LG, modelo 32L, n/s 57778, 
cor preta, de propriedade da empresa vítima “Lojas Americanas” e, a fim de assegurar a detenção da coisa para si, agiu com 
violência e grave ameaça contra o funcionário da Loja, a vítima Marcelo Pires do Nascimento. Segundo apurou-se, na data dos 

fatos, os denunciados adentraram ao referido estabelecimento comercial e Autor Pedro sorrateiramente pegou uma TV LED 32”, 
que estava em exposição e a entregou para a co-autora Nádia, que usava um vestido estampado, largo e cumprindo, e em 
seguida esta colocou o televisor debaixo do vestido, por entre as pernas, sendo esta ação percebida pela funcionária Raquel, e 
saíram do recinto, quando então o alarme disparou. Naquele momento o funcionário/vítima Marcelo foi informado da subtração, 

motivo pelo qual foi atrás dos denunciados que já se encontravam fora da Loja, dentro de um carro da marca 
GM/MONTANA/CHEVROLET, cor prata, placa CZD-4360, ocasião em que viu a televisão dentro do veículo, oportunidade em 
que o funcionário Marcelo solicitou a devolução da TV, entretanto, o denunciado Pedro o ameaçou colocando as mãos por 
debaixo da camiseta, simulando estar armado, e disse “essa TV não é da loja”. Diante da situação a vítima se afastou, e os 

meliantes empreenderam fuga do local. Na oportunidade, foi possível a funcionária Raquel anotar o número da placa do 
automóvel. O Boletim de Ocorrência foi registrado sob o nº. 14298 E/2016, e após a investigação pela polícia através das 
imagens da câmera de segurança da Loja, e do número da placa, foi possível chegar até o último comprador do veículo, o ora 
denunciado Pedro, o qual juntamente a sua esposa, a denunciada Nádia, foram reconhecidos pelo funcionário Marcelo como os 

Autores do crime, e a funcionária Raquel reconheceu sem sombra de dúvidas o Autor Pedro. Algum tempo depois os 
denunciados foram presos e confessaram a autoria. A res furtiva foi apreendida, encaminhada a perícia e restituída a vítima. 
Assim agindo, o denunciado PEDRO GONÇAVES GUIMARÃES JÚNIOR e NÁDIA CRUZ GOMES GONÇALVE incidiu nas 
condutas descritas no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do CPB, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 

DENÚNCIA, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para apresentar resposta à acusação, designada 
audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório do réu e demais 
providências, seguindo-se o feito até final sentença condenatória. Requer ainda, a fixação de indenização mínima por danos 
materiais e/ou morais causados a vítima, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. Rol de 

testemunhas/informantes: 1) Raquel Ferreira da Silva (funcionária da Loja), residente na rua 02 de Julho, Qd. 61-A, Lt. 17, Bairro 
Aureny II, em Palmas-TO, ou podendo ser localizada no local de trabalho, na Av. Perimetral Norte, Qd. 34, lt. 06-A, Setor 
Taquaralto, Palmas/TO; 2) Marcelo Pires do Nascimento (funcionário da Loja), residente na rua 35, Qd. 145, lt. 15, Setor Aureny 
III, nesta capital, ou podendo ser localizada no local de trabalho, na Av. Perimetral Norte, Qd. 34, lt. 06-A, Setor Taquaralto, 

Palmas/TO; 3) Flávio Roberto Bezerra Costa, policial civil, lotado na 5ª DPC, em Palmas; 4) Rones de Liveira Lino, policial c ivil, 
lotado na 5ª DPC, em Palmas. Nesta data, foi oferecida denúncia em face do indiciado PEDRO GONÇAVES GUIMARÃES 
JÚNIOR e NÁDIA CRUZ GOMES GONÇALVE pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do CPB. Ante o 
exposto o Ministério Público pugna pela realização das seguintes diligências: a) seja oficiado ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, para que forneça os antecedentes criminais do acusado, com fundamento na Portaria 033/2012, da Diretoria do Foro 
da Comarca de Palmas; b) informar ao Instituto de Identificação do Estado do Tocantins a instauração da presente ação penal; c) 
seja juntado aos autos o laudo de avaliação do objeto subtraído, já requisitado na requisição nº. 190/2016 - E. Termos em que, 
Pede deferimento. Palmas/TO, 29 de setembro de 2016. Delveaux Prudente Júnior, Promotor de Justiça." DESPACHO: 

"Considerando as razões expostas pelo MP no evento 33, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361, do CPP. 
Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, voltem conclusos para adoção de 
eventuais providências previstas no art. 366 do Código de Processo Penal. Data certifica no sistema e-proc. Palmas, 22 de abril 
de 2021. CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 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: 
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(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, 26 de abril de 2021. Eu, Nayna Gabriella Marques Mendes, estagiária, digitei e subscrevo. 

 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS Nº:  0030130-09.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Usucapião - Valor da Causa R$ 30.000,00 

REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA 
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO CANDAL RODRIGUES DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO e MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 

ação supramencionada, que tem como objeto pedido de usucapião do imóvel atualmente denominado:s 03, 04, 05, 19, 19-A, 20 
e 22 do loteamento Serra do Lajeado, 5ª ETAPA, bem como localizados no Municípios de Palmas (4A,4B, 4C, 5, 19 E 19 A) e 
outros no município de Aparecida do Rio Negro/TO (03, 20 e 22 ) e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem 
resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. 

DESPACHO: "Intimem-se, via postal, ou via e-Proc/TJTO, caso tenham cadastro, para manifestar eventual interesse na causa, 
os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. (Ass.) JOSÉ MARIA LIMA - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. 

 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM  PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0015658-42.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: KELLY CRISTINA MARTINS SANTOS 
AUTOR: RONNAN CAIO BRANDÃO DOS SANTOS 

AUTOR: MARIA JOSE BRANDÃO PEREIRA DOS SANTOS, 
RÉU: BANCO HSBC AGENCIA 0907 
RÉU: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1311-0 
RÉU: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0721 

O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por 
este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00156584220168272729 em que Kelly Cristina Martins 
Santos, Ronnan Caio Brandão dos Santos e Maria José Brandão Pereira dos Santos, movem em face de BANCO HSBC 

AGENCIA 0907, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1311-0 e BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0721, e que por meio deste edital 
fica o requerente e herdeiro RONNAN CAIO BRANDÃO DOS SANTOS, Citado e Intimado dos termos da presente ação  para, 
querendo, oferecer resposta à presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias.  E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, 

/Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, 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 2619782v4 e do código CRC c47631a0. Informações adicionais da assinatura: Signatário: 

NELSON COELHO FILHO- Data e Hora: 26/4/2021, às 20:13:34 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0037351-82.2016.8.27.2729/TO 

AUTOR: MARCILENE SOUZA DA SILVA 
RÉU: MARCOS BARBOSA DA SILVA 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM.  Juiz(a) de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por 

este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação Nº 00373518220168272729 em que MARCILENE SOUZA DA 
SILVA move em face de MARCOS BARBOSA DA SILVA, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste 
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edital fica o mesmo CITADO e INTIMADO dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à presente Ação  no 
prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico assinado 
por NELSON COELHO FILHO, 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 2626467v3 e do código 
CRC 52bda798. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): NELSON COELHO FILHO. Data e Hora: 26/4/2021, às 
20:13:42 

  
 

4ª vara cível 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO  
AUTOS Nº   5000700-15.2006.8.27.2729       
chave n. 745184876414 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: ANTONIA LOPES BARBOSA 
ADVOGADO: EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA OAB TO 4328 
RÉU: IVAIR GANDA DE ARRUDA 

ADVOGADO: AIRTON ALOISIO SCHUTZ OAB TO 1348 
RÉU: NISCE MESIARA COSTA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
DESPACHO : “A sentença prolatada nos presentes autos julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos: Diante do 

exposto, ACOLHO os pedidos contidos na peça de ingresso, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC, para declarar, em 
favor de ANTÔNIA LOPES BARBOSA, o domínio do imóvel urbano com área total de 559,80m², situado na Rua S-01, do 
Loteamento Taquaralto, n° 2, Quadra 21, Taquaralto, Palmas/TO, matriculado no CRI local sob o nº 2.723. Atendidas as 
exigências registrárias, servirá esta sentença como título a ser inscrito no Registro de Imóveis competente e como 

mandado declaratório de domínio. (sem grifos no original) .A citação foi realizada no seguinte endereço: Rua Frederico 
Lemos, nº. 621ª, Centro – Porto Nacional/TO, CEP 77500-000, conforme Carta Precatória de Citação (evento 1, PRECATORIA8, 
fls. 48 e 49). Após a sentença, foi expedido mandado de intimação para o mesmo endereço em que citada, mas a requerida 

NISCE MESIARA COSTA não foi localizada (evento 65). Nesses casos, presume-se válida a intimação realizada no mesmo 
endereço em que citado, haja vista ser obrigação do requerido comunicar eventual mudança de endereço ao juízo. De outro 
lado, o requerido IVAIR GANDA DE ARRUDA foi intimado da audiência via patrono constituído nos autos, tendo decorrido o 
prazo também sem qualquer manifestação do requerido. Sendo assim, considerando o pleito do exequente formulado no evento 

58 e que já houve intimação regular dos requeridos acerca da sentença, por razões de efetividade da prestação jurisdicional não 
vislumbro óbice no prosseguimento do feito com a expedição de ofício ao CRI. Oficie-se o Cartório de Registro de móveis da 
cidade de Palmas-TO para que transfira o imóvel objeto dos autos para o nome do requerido, nos termos da sentença, a 
qual deve acompanhar o ofício.  Concedo prazo de 30 dias para cumprimento. Considerando que há pedido de cumprimento 

de sentença de honorários advocatícios, INTIME-SE a parte executada para efetuar o pagamento voluntário do valor descrito na 
petição inicial do cumprimento de sentença (evento 70), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) 
e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e 

avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem 
o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (CPC, art. 525, caput). Caso a parte 
devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias fixados no primeiro parágrafo: a) Int ime-se a parte autora para 

atualizar os cálculos;b) Após, voltem-me os autos conclusos para penhora, inicialmente, via Bacenjud (penhora online), conforme 
art. 854 CPC; c) Caso seja infrutífera, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar bens do 
devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão provisória do processo por 1 (um) ano, fruição do prazo prescricional e 
demais consequências legais (CPC, art. 921, III c/c 313, § 4º, c/c 771). Intime-se. Cumpra-se. Data certificada pelo sistema.ass. 

Silvana Maria Parfieniuk-Juiza de Direito” 
 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  0020700-33.2020.8.27.2729 - Imissão na Posse 
REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE ROSA SILVA - CPF: 02170326138 

REQUERIDO: JOSE ORLANDO VITORIA DE ANDRADE - CPF: 66319765100 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da SENTENÇA do evento 29. "[...] DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, ACOLHO em parte os pedidos formulados pela parte autora em sua inicial, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, 
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do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para: IMITIR 
o autor na posse do imóvel denominado como “casa 04 do Condomínio Residencial Valentina, situado à Rua NC05, Lote 01-A, 
Quadra 08, Loteamento Vale do Sol, CEP: 77064-324, Palmas-TO”, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 
108.583; CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$730,00 (setecentos e trinta reais) mensais, 

contabilizados do registro da arrematação do imóvel no CRI (11/03/2020, conforme evento 01, CERT_MATR11), até a data da 
desocupação (10/06/2020, conforme evento 21), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, contados do vencimento da obrigação. Tendo em vista que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido 
(artigo 86 do CPC), CONDENO o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 10% do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a 
apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e 
as homenagens deste juízo.Caso contrário, sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-
se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA 

PARFIENIUK, Juíza de Direito." 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0002771-49.2018.8.27.2731 Chave n.952446253918 
Denunciado: MAYKE FERREIRA DA CRUZ 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 

Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado MAYKE FERREIRA DA CRUZ, 
brasileiro, solteiro, borracheiro, nascido aos 24/02/1993, natural de Palmas/TO, portador da Cl n° 1.241.9810 2ª VIA SSP TO, 

inscrito no CPF sob o n.º 707.740.121-96, filho de Aquinel Pereira da Cruz e de Terezinha Gomes Ferreira, residente no Projeto 
de Assentamento Manchete, Município de Marianópolis/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 

da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, 
cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 

cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 26 de abril de 2021. Eu Edimilson Cosme dos Santos-
Servidor Judiciário), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 

Autos de Ação Penal: 00032195120208272731 Chave: 532450093220 
Acusado: GLEINISON SILVA OLIVEIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado GLEINISON SILVA OLIVEIRA, brasileiro, convivente, natural de Redenção/PA, nascido em 25.11.1994, 
filho de Orlene Gomes Silva Oliveira e de Cacildo da Costa Oliveira, inscrito no CPF 701.073.731-22 e no RG 823.377-1/SSP/PA, 

o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou 
assim transcrita: ISTO POSTO-Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: a) ABSOLVER GLEINISON SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de tráfico ilícito de substância entorpecente 
inserta na denúncia; b) ABSOLVER GLEINISON SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso 
III, do Código de 13 Processo Penal, em relação ao delito de desobediência também versado na vestibular acusatória; c) 
DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo Criminal para o processamento e julgamento do crime de resistência também 

imputado na denúncia, determinando, após o trânsito em julgado, a remessa de cópia integral dos autos à SUBSEÇÃO DA 
JUSTIÇA FEDERAL DE PALMAS/TO, com as homenagens e formalidades de estilo, visando o prosseguimento do feito no Juízo 
competente. d) CONDENAR GLEINISON SILVA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 
Federal n.º 10.826/03 e artigo 306 da Lei Federal n.º 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal. Atendendo aos ditames 
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contidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro PASSO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DELITO DE TRÂNSITO 
PRIMEIRA FASE A culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir nos limites do próprio tipo penal 
incriminador, não havendo nos autos elementos que justificam um juízo de reprovação mais rigoroso, o que impõe a valoração 
positiva desta circunstância judicial. Em relação aos antecedentes, verifica-se a existência de condenação transitada em julgado 

por fato anterior - Processo n.º 00166793220168140040 (evento 71) - o que, para não incorrer em bis in idem, será utilizado 
apenas para fins de reincidência. No que concerne à conduta social e à personalidade da agente, não há nos autos elementos 
que permitam aferir tais circunstâncias, devendo ser valoradas favoravelmente. Quanto aos motivos do crime, devem-se perquirir 
os precedentes que levam à ação criminosa, não se confundindo com o dolo e a culpa. 14 No caso em tela, o motivo do crime é 

aquele inerente ao tipo penal. Dessa maneira, esta circunstância judicial deve ser aferida favoravelmente. No que tange às 
circunstâncias do crime, o Julgador deve voltar sua apreciação aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, 
apesar de envolverem o delito. Nos presentes autos, as circunstâncias do crime perpetrado não diferem daquelas já previstas no 
modelo descritivo da conduta. Destarte, deve-se concluir por uma apreciação positiva dessa circunstância judicial. No que se 

refere às consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico. 
No delito em questão, as consequências não foram graves, e, portanto, essa circunstância não pode sofrer juízo negativo. Por 
fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou 
induzir o réu a cometer o crime. Assim, tal circunstância deve ser considerada somente em favor do réu. Não é o caso, pois, de 

apreciá-la. Portanto, tendo todas as circunstâncias judiciais sido analisadas favoravelmente ao réu, fixo a pena-base no patamar 
mínimo de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem 
penalógica, presente a agravante da reincidência, majoro a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a expiação 
permanece fixada no importe de 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na TERCEIRA 

FASE, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena, torno-a fixada no importe de 7 (sete) meses de detenção 
e 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo. Aplico ao acusado, ainda, a pena específica de suspensão da habilitação para 
dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) meses, consoante determinado pelo artigo 293 da Lei nº 9503/97, porquanto 
reconhecida a reincidência, conforme já acima analisados.15 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PRIMEIRA FASE A 

culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir nos limites do próprio tipo penal incriminador,  não 
havendo nos autos elementos que justificam um juízo de reprovação mais rigoroso, o que impõe a valoração positiva desta 
circunstância judicial. Em relação aos antecedentes, verifica-se a existência de condenação transitada em julgado por fato 
anterior - Processo n.º 00166793220168140040 (evento 71) - o que, para não incorrer em bis in idem, será utilizado apenas para 

fins de reincidência. No que concerne à conduta social e à personalidade da agente, não há nos autos elementos que permitam 
aferir tais circunstâncias, devendo ser valoradas favoravelmente. Quanto aos motivos do crime, devem-se perquirir os 
precedentes que levam à ação criminosa, não se confundindo com o dolo e a culpa. No caso em tela, o motivo do crime é aquele 
inerente ao tipo penal. Dessa maneira, esta circunstância judicial deve ser aferida favoravelmente. No que tange às 

circunstâncias do crime, o Julgador deve voltar sua apreciação aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, 
apesar de envolverem o delito. Nos presentes autos, as circunstâncias do crime perpetrado não diferem daquelas já previstas no 
modelo descritivo da conduta. Destarte, deve-se concluir por uma apreciação positiva dessa circunstância judicial. No que se 
refere às consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico. 

No delito em questão, as consequências não foram graves, e, portanto, essa circunstância não pode sofrer juízo negativo. 16 Por 
fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou 
induzir o réu a cometer o crime. Assim, tal circunstância deve ser considerada somente em favor do réu. Não é o caso, pois, de 
apreciá-la. Portanto, tendo todas as circunstâncias judiciais sido analisadas favoravelmente ao réu, fixo a pena-base no patamar 

mínimo de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem 
penalógica, presente a agravante da reincidência, majoro a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a expiação 
permanece fixada no importe de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Na TERCEIRA FASE, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena, torno-a fixada no importe de 2 (dois) anos 

e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Por fim, em sendo aplicável a regra descrita no 
artigo 69 do Código Penal (concurso material), promovo o somatório das penas individualmente dosadas, restando o réu 
definitivamente condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário 
mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu, 

determino o cumprimento inicial da pena no regime SEMIABERTO. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por 
penas restritivas de direitos (reincidência). Custas pelo réu, mas, por encontrar-se assistido pela DPE, a exigibilidade ficará 
suspensa. Tendo respondido a todo o processo em liberdade, poderá recorrer na mesma condição. Com fundamento no disposto 
no artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, INCINERE-SE a droga apreendida, se pendente tal providência.17 Decreto a perda da 

arma de fogo e munições apreendidas, com a consequente destruição, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003. Após o 
trânsito em julgado para o Ministério Público, os demais objetos poderão ser restituídos ao réu, mediante recibo nos autos, 
porquanto não comprovada a origem ilícita. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins 
do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os 

autos de execução pena e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, o réu por edital. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins, 
20 de abril de 2021.PENA DEFINITIVA: fica o réu GLEINISON SILVA OLIVEIRA, definitivamente condenado a 2 (dois) anos e 11 
(onze) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo,o o cumprimento inicial da pena no regime 
SEMIABERTO.Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 22 de abril de 2021 Eu (Edimilson Cosme dos 
Santos-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 

seus trâmites legais, processo crime nº. 00023572820218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra AUGUSTO CEZAR NOGUEIRA MENDES, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 14/06/1992, filho de MIRACI 
MENDES DA SILVA e VALDEMAR NOGUEIRA DOS SANTOS, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das 
seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 1º) proibição do requerido de se aproximar a uma distância 

mínima de 200 metros da vítima; 2º) proibição do requerido de se comunicar com a vítima por qualquer meio; 3º) proibição do 
requerido em frequentar a residência da vítima. As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de 
alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara 
especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. 

Dado e passado em Porto Nacional/TO, 23/04/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 

O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 00018904920218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra RAIMUNDO NONATO FERREIRA LEAL, brasileiro, nascido em 28/12/1981, natural de Santa Rita do Tocantins/TO, filho 

de MARIA LUIZA FERREIRA LEAL, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes proibições, nos termos 
dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 1º) proibição do requerido de se aproximar a uma distância mínima de 200 metros da vítima; 
2º) proibição do requerido de se comunicar com a vítima por qualquer meio; 3º) proibição do requerido em frequentar a 
residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma. As medidas restrição ou suspensão de 

visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara judicial  
competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 
2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 23/04/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes - 
Juiz de Direito. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 

na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 00023321520218272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra JONATHAN DE SOUSA LIMA, CPF nº 068.546.681-74, brasileiro, em união estável, nascido em 08/04/1999, natural de 
Porto Nacional/TO, filho de MARCILENE DE SOUSA ALVES e DEONIR BEZERRA LIMA, encontrando-se em lugar incerto, fica 

então intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 1º) proibição do requerido de se 
aproximar a uma distância mínima de 200 metros da vítima; 2º) proibição do requerido de se comunicar com a vítima por 
qualquer meio; 3º) autorização para que a vítima se afaste do lar sem prejuízo de direitos. As medidas restrição ou 
suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara 

judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o 
presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 23/04/2021. Alessandro Hofmann 
T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 5001026-14.2007.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: VALDIR FREITAS TRINDADE, JOÃO MUNIZ ARRAES e GUSTAVO HERMANO LAGE 

Requerido: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA, TATIANA BARROSO ALMEIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO e 
MUSCO BRÁULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 
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O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 INTIMAR a requerida VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA - CPF: 086.531.767-48, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação e para constituição de novo advogado, advertindo-o do 

prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível nos 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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam 

alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 19/04/2021. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. Data supra. 
 

EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 26/05/2021 ás 09:00 horas 
2ª Praça: 26/05/2021 ás 10:00horas 
Valor do débito: R$:110.406,26 

Ação: Execução Fiscal 
Número: 5001615-64.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: RAIMUNDO MARTINS SOUZA COSTA 

O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 26/05/2021 ás 09:00, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do Fórum 
local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a 

venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 01 
Lote de terreno urbano assinalado na planta sob o n. 03 (tres) da Quadra n. 140 do Loteamento Bairro Porto Imperial 
desta cidade - matrícula nº 3.213, do Livro 02, de Registro Geral, Através do presente, ficam intimado o executado 
RAIMUNDO MARTINS SOUZA COSTA, CPF 02161753134, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua 

intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta 
pública no dia 26/05/2021 ás 10:00 horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 

presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 

Processo n.º 5000124-32.2005.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: LG ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. 

O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 INTIMA a requerida LG ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73884504000195. e/ou LUIZ 
EDUARDO GANHADEIRO GUIMARÃES - CPF: 568.263.207-97, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 

conhecimento dos termos da presente ação, acerca da penhora no rosto dos autos do processo nº 2008.43.00.001042-5, 
tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir 
este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO,20/04/2021. Eu, Diana Mascarenhas Santos, técnica 
judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Data 
supra. 

 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0002524-79.2020.8.27.2737 

Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: J N COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 
Requerido: ALDENORA FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES 
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O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 a requerida ALDENORA FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 976.682.061-91, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$ 3.015,47, 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 Juiz de Direito 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. 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. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma 
cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra 

 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0001800-85.2014.8.27.2737 

Ação: Execução Fiscal 
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: FERNANDO SANTIAGO PEIXOTO 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 FERNANDO SANTIAGO PEIXOTO, CPF nº 86147854100, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 2.039,08, devidamente atualizada, acrescida dos juros, encargos 
previstos no Decreto-Lei 1025/69, alterado pelo Decreto-Lei 1645/78, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e 

desembaraçados para garantir a execução em consonância que a legislação em vigor, sob pena de se lhe serem penhorados ou 
arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, Poderá ainda oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, nos termos do disposto no art. 16, LEF (6.830/80), nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível nos 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. Porto Nacional-TO. CERTIDÃO: 
Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. 

 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 755-21 Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem 
conhecimento do presenteEdital, que a 2ª Vara Cível de Porto Nacional/TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s)bem(ns) 
penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: PRIMEIRO LEILÃO: dia 26 de maio de 2021, a partir das 09h00min, por 

preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 26 de maio de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance 
oferecido, exceto preço vil. (80% do valor da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de 
lances. PROCESSO: 5001615-64.2011.8.27.2737 EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL EXECUTADO: RAIMUNDO 
MARTINS SOUZA COSTA 

BEM: 01 (um) lote de terreno urbano assinalado na planta sob o n. 03 (três) da Quadra n. 140 do Loteamento Bairro Porto 
Imperial desta cidade, com frente para o norte e leste e fundos para o sul e oeste, com a área de 587,50m² (quinhentos e oitenta 
e sete metros e cinquenta centimetros quadrados), com os limites e confrontações que seguem: 15,00 metros lineares pelo lado 
norte; 20,00 metros ditos pelo lado sul; 25,00 metros ditospelo lado leste; 30,00 metros ditos pelo lado oeste e ainda 7,07 metros 

de frente para o nordeste na esquina da Rua 06 com a Av. C; contornando ao norte com a Rua 06, ao sul com o lote 04, a leste 
com a Av. C, ao oeste com o lote 02; o referido lote está localizado do lado par da Rua 06 e na esquina nordeste da Av. C com a 
Rua 06; tudo da mesma quadra e loteamento acima referidos. Sob a matrícula nº 3213 , registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Porto Nacional/TO.VALOR DA AVALIAÇÃO: R$23.000,00 (vinte e três mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme 

descrito acima.VALOR DO DÉBITO EMEXECUÇÃO: R$110.406,26(cento e dez mil quatrocentos e seis reais e vinte e seis 
centavos).Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO 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% dovalor da arrematação, a ser paga 

pelo ARREMATANTE. Eventual pedido de suspensão dos atos de alienação formulado por qualquer parte ou interessado será 
obrigatoriamente instruído e justificado, sob pena de não conhecimento e independentemente de ser a parte peticionante 
beneficiária da gratuidade judiciária, com o comprovante de depósito das despesas processuais relativas ao adiamento, bem 
como da indenização pela desmobilização do leiloeiro, desde logo fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por lote 

anunciado, independentemente da avaliação do(s) bem(ns) que o(s) compõe(m), considerando tratar-se de custos fixos; 
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 (Leinº.13.105, 
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de16 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 porvalor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante 
apresentação porescrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, comindicação do prazo, da 
modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance àvistaeorestante parcelado em até 30(trinta) meses, sendo asprestações 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 doarrematante  

será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, quedecidirá, dando o bem por arrematado pelo 
apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no 
caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) 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 serautorizado.4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, 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 aquitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de10%(dezporcento) sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente apedir 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,§§4ºe5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender 
arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site apartir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 

edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto,os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte equatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido 
nadata designadapara a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lancesoferecidos 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 assumeos riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO Asassinaturas do Auto eletrônico de Arremataçãoe do Auto de 
Arremataçãoseguem asseguintesregras:A). A assinatura do Arrematanteocorre no momento da arrematação após o próximo 

segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado;B). A assinatura do Leiloeiroocorre 
no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado;C). A assinatura do 
Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo.DA VITRINE 
ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas devendado(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões 

supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantidoo bem exposto na vitrine eletrônica do Siteda Agil 
Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de 
arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIASI -Os bens poderão ser 
reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendoalteração em seus valores, os quais serão informados pelo 

Leiloeiro, ora nomeado, no ato doleilão. II -Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, 
nãocabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos ereparos. 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 (parágrafoúnicodoart.130doCTN). 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 
daarrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos10 (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 alegaralguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que tratao§4º do artigo903 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 dolance, 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 doCPC).A comissão paga ao Leileiro 
não será devolvida. 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 pagamento 
da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,§1º,art.901) e, ainda, após o decurso de todosos prazos 
legais e a comprovação do pagamentodo Impostode Transmissão de Bens Imóveis-ITBI.IX-A carta de arrematação conterá 
adescrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ouindividuação 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 pagamentoparcelado, 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-ápreço vil para 
os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 80% (oitenta 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: 
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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 sobreas datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não foremencontrados 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 aexecução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII-Ficam todos cientes de queaquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurarafastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, 
estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízoda 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 requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se 
houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação peloúltimolance queofertou e caso não aceite, será facultado 
nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida 

satisfação do crédito do exequente.DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 
mandado de imissão na posse, outermo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante 
apóspagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dosdocumentos 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 dorecurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, nãocabendo 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 conservaçãodo(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produtoda alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS 
LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADEDE BENSaté a data 
da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações PropterRem 

(v.g.cotascondominiais). 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 anterio rà arrematação. Os referidos tributos serão 
subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição dacarta de 
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo 

arrematante –e custasprocessuais (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.A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas 
relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação 
(tabeladecustas da CorregedoriadoTJ/TO), 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 e máximo de R$240,00reais), nos termos do Anexo 
Único da Lei1.286/2001,Tabela X, item63, a ser recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ -deverá o Arrematante retirar a 
guia de Custas de Arrematação na vara que ora realizao 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.B) 

EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DOBEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas 
relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE;INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA 
MATRÍCULA Nº 3213, R-2-3213 feito em 3 de Novembro de 1999. Nos termos do Mandado de Registro de Penhora, extraído 
dos autos n. 4340/99 da Ação de Execução promovida pela UNIÃO contra o proprietário já qualificado, por ordem da M.M. Juiza 

de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional-TO, Dra. Clarinda Ramos da Silva Leão em 28.6.1999, procedo o 
registro de penhora do imóvel objeto desta matrícula, para garantir o pagamento da dívida no valor de R$21.503,32. OBS. 
HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXASDE TODAS E 
QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O 

ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS.INTIMAÇÃOFica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: RAIMUNDO MARTINS SOUZA COSTA, através des eu Procurador devidamente 
constituídos nos autos, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 

ou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício,  hipotecário, anticrético, fiduciário ou compenhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, sepor ventura 
não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, incisoI, do Código de Processo Civil/2015 
e de que,antes daarremataçãoeda 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 dequaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO –FAZENDA NACIONAL, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s):AILTON LABOISSIERE VILLELA PFNTO 6985297. E para que chegue 

ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e 
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afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins. Porto 
Nacional/TO, 26 de abril de 2021. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial–JUCETINS nº2012.09.0015– 
A3 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0006509-66.2014.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 

Requerente: TEREZINHA DE JESUS PIMENTA BARBOSA 
Requerido: EVANIRA APARECIDA LAZARO DE MORAES e CRISTINA DA CUNHA FONSECA 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 CITA o requerido SILVIO JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 01921793570, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para apresentar defesa, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do artigo 
344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 20/04/202. Eu, Diana 

Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo.CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. Data supra. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 5002468-05.2013.8.27.2737 
Ação: Desapropriação 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 

Requerido: AIRTON FONSECA DIAS 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 CITA a requerida ARETUSA GERMANO DOS SANTOS DIAS - CPF: 010.515.431-85, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para 
apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos 
termos do artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 
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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 20/04/2021. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 

edital no átrio do fórum. Data supra. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 

Processo n.º 5003760-25.2013.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: PANIFICADORA NACIONAL LTDA - ME e/ou JOSE AMARAL JUNIOR 

O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito 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 PANIFICADORA NACIONAL LTDA - ME e/ou JOSE AMARAL JUNIOR, CNPJ: nº 33572835000175 e CPF: 
24218979120, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 28.338,79, 

devidamente atualizada, acrescida dos juros, encargos previstos no Decreto-Lei 1025/69, alterado pelo Decreto-Lei 1645/78, 
custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância que a 
legislação em vigor, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da 
dívida, Poderá ainda oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 16, LEF (6.830/80), nos 

termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 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 
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afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do 
fórum 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0013522-43.2019.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: MERIDIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Requerido: SIEGFRIED JANZEN 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 CITA o requerido SIEGFRIED JANZEN - CPF: 20135653991, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 

conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para, no prazo indicado 
na Decisão inicial, querendo, apresentar resposta quanto aos fatos alegados na inicial, sob pena de revelia (art. 238 e ss, e 344, 
CPC), tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 20/04/2021. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 

edital no átrio do fórum. Data supra. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 

Processo n.º 0012098-29.2020.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: VICK MATURE AGLANTZAKIS, RICARDO CABRAL BARBOSA, MARIA ESTER SOUSA LIMA e CLAUDETE 
PESSOA DA SILVA 

Requerido: F.R.S.N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUTORA LTDA-ME 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 CITA a requerida F.R.S.N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUTORA LTDA-ME - CNPJ: 

13.543.909/0001-38, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, 
advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) querendo, apresentar resposta quanto aos fatos alegados na inicial, sob 
pena de revelia (art. 238 e ss, e 344, CPC), tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª 
Vara Cível nos 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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam 
alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 19/04/2021. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 

edital no átrio do fórum. Data supra. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 

Processo n.º 0008761-03.2018.8.27.2737 
Ação: Monitória 
Requerente: DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 
Requerido: L. E. DOS SANTOS EIRELI 

O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os requeridos L. E. DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 07840378000142, para PAGAR, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
quantia de R$ 4.299,26, devidamente atualizados. Caso efetue o pagamento, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 

fixados estes, para o caso de não cumprimento, em 15% do valor do débito, acrescidos dos juros, custas e despesas 
processuais. Poderá ainda o requerido oferecer embargos, independentemente da segurança do juízo, ficando advertidos de que 
em nada agindo, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, §2º), tudo em conformidade com a 
determinação judicial exarada 

nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível. 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. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0002694-90.2016.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 

Requerente: BANCO BRADESCO S.A. 
Requerido: J. S BARROS ME 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 BRUTUS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR por JÔANSLEY SOUSA BARROS - 
CPF: 011.002.121-59  E/OU DIOMAR NETO RODRIGUES SOARES - CPF: 996.779.701-00, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$ R$22.042.12, 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 Juiz de Direito 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. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma 
cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0000323-90.2015.8.27.2737 
Ação: Procedimento Sumário 

Requerente: ALBENIR OLIVEIRA ALBUQUERQUE 
Requerido: EVANIRA APARECIDA LAZARO DE MORAES 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito 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 CITA o requerido SILVIO JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 019.217.935-70, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para apresentar 
defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do 
artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 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. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 19/04/2021. Eu, Diana 

Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. Data supra. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 

Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010727-30.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WANDERLENE ALVES LIMA, 
CNPJ/CPF nº 76591042172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 

proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 

caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 

executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 

eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 

0010685-78.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WALLISTEN FERNANDES DE 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 03472202157, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE , com fulcro nos 

artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 

executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 

Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 

que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004572-11.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSIEL VIDAL TAVARES DE 
LIRA, CNPJ/CPF nº 03007105188, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 12 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 

obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 

requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 

inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 

determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 

Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0006775-19.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RAIMUNDA LUSTOSA DOS 
REIS, CNPJ/CPF nº 14663643191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 

sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE , com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 

observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 

e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
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data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 

Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0006497-42.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUCIANA COSTA COELHO, 

CNPJ/CPF nº 01481102150, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 

presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 

prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 

providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 

0003272-82.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ACILON NUNES PEREIRA, 
CNPJ/CPF nº 87721520100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 

e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 

constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 

recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 

que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007260-43.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUANA TAMARA DELAZERI, 
CNPJ/CPF nº 00728318121, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 

pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 

e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 

eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
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recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 

que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007668-34.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA NAIDE MIRANDA DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 38770423172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 

obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE , com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 

requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 

inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 

determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 

Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008139-50.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GUIOMAR GOMES NOGUEIRA 
JUNIOR, CNPJ/CPF nº 87662914100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 

sentença proferida no evento n.º 13 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE , com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 

observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 

e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 

data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 

Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007781-22.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de BARTOLOMEU BUENO DA 

CRUZ RAMOS, CNPJ/CPF nº 38942615104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE , com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 

acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 

ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
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e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 

data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 

Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007973-18.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GUILHERME BOMFIM DA 

SILVA, CNPJ/CPF nº 22583114115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 

acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 

ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já f ixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 

0008260-78.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARCÍLIO DOS SANTOS 
MACIEL, CNPJ/CPF nº 54712785187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 10 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE , com fulcro nos 

artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 

executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 

Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 

 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1011/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 27 de abril de 2021 
O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, no 
uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO Decreto Judiciário Nº 260 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, declarando a vacância do Cartório do Ofício Único, com 

atribuições nas especialidades de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Registro de Imóveis, Registro C ivil 
das Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Município de Silvanópolis, Distrito Judiciário 
da Comarca de Porto Nacional, a partir de 07 de abril de 2021, em virtude do falecimento de sua titular, Euzina Ferreira dos 
Santos e Silva; 
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CONSIDERANDO o Requerimento Administrativo apresentado perante a Diretoria do Foro desta Comarca pela Sra. LEILA 
MARIA FERREIRA DE MATOS SILVA, escrevente e Oficiala Substituta da respectiva serventia, postulando por sua nomeação 
interina, a teor do disposto pelo SEI 21.0.000007368-4; 
CONSIDERANDO o falecimento da 1º Substituta da serventia, MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS, e o atendimento 

dos requisitos para investidura do cargo à LEILA MARIA FERREIRA DE MATOS SILVA, conforme demonstrado pela Decisão Nº 
1609 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL no processo SEI 21.0.000007368-4, evento 3659663. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear a Sra. LEILA MARIA FERREIRA DE MATOS SILVA para responder como Oficiala Interina perante o Cartório 

do Ofício Único, com atribuições nas especialidades de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Município de 
Silvanópolis, Distrito Judiciário da Comarca de Porto Nacional TO, mantendo a atual estrutura e viabilizando as medidas 
administrativas cabíveis para fins de declaração formal de vacância e provimento, em virtude da extinção da delegação em 

decorrência do evento morte, devendo a transmissão do acervo no primeiro dia útil de maio de 2021. 
Art. 2º- Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences do TJTO, que 
porventura existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços na serventia, deverão 
ser transferidos a nova delegatária, mediante assinatura de termo de guarda. 

Art. 3º- A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia a ser 
assumida, devendo ser entregues a nova titular interina, que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE 
ACERVO; 
Art. 4º- No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras existentes na 

ficha financeira da serventia extrajudicial assumida, devendo-se promover a devolução de todos os selos livres constantes no 
momento da posse da nova interina, em existindo débitos da então interina deverão ser devidamente quitados. 
Art. 5º- No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, a delegatária deverá apresentar o plano de 
informatização da serventia, informando à empresa que será contratada, ou se mantida a atualmente contratada; 

Art. 6º - A interina nomeada para o Cartório do Ofício Único, com atribuições nas especialidades de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, Interdições e Tutelas, Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e 
Tabelionato de Notas do Município de Silvanópolis TO deverá providenciar o cadastro nos sistemas relacionados ao registro civil 
das pessoas naturais que porventura ainda não tenha cadastro, a saber: Malote Digital, sistema GISE, CRC-TO, CRC-Nacional, 

SIRC, IBGE, Receita Federal/DOI, CENSEC, CNIB, certificação digital e outros porventura necessários às atribuições da 
serventia assumida. 
Art. 7º - No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, a delegatária deverá atualizar os dados da 
serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”. 

Art. 8º - Para a condução dos trabalhos nomeio o servidor Renato Sousa Martins, secretário do juízo, matrícula nº 354116, para 
participar da condução da transmissão do acervo. 
Art. 9º - Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 

Art. 10º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000010-31.1998.8.27.2740/TO 
AUTOR: RAIMUNDA FERREIRA BRITO 
AUTOR: OLIMPIO BRITO & CIA LTDA 
RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

EDITAL Nº 2580738 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) Autor(a)/exequente OLIMPIO BRITO & CIA LTDA e RAIMUNDA FERREIRA BRITO, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da r. Sentença proferida transcrita abaixo, nos autos que poderá acessar 

no endereço eletrônico http://eproc1.tjto.jus.br + consulta pública + consulta processo digita nº do processo acima 
e  Chave: 952094019715; " SENTENÇA Parte dispositiva final: ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 274, parágrafo único, e 
485, III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, EXTINGO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito. Condeno o 
Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja obrigatoriedade, contudo, fica sujeita a condição 

suspensiva, tendo em vista a gratuidade judiciária, que ora defiro (CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º). Transitada em 
julgado a sentença, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. Tocantinópolis-TO, data do 
protocolo eletrônico. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito Documento assinado eletronicamente por HELDER 
CARVALHO LISBOA , Matricula 290543 Para confirmar a validade deste 

documento,acesse:https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php? acao=valida_documento_consultar e 
digite o Codigo Verificador 14c6b6f2b3 " SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
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de Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO - CEP 77900-000, Telefone: (63) 3471-3070 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. Tocantinópolis-TO, 19 de abril de 
2021 Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 

11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2580738v2 e do código CRC c247cee4. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO 
DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 19/4/2021, às 19:9:53 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000228-39.2010.8.27.2740/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: OSMAR GOMES CARVALHO 

EDITAL Nº 2575484 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) executado(a) OSMAR GOMES CARVALHO, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 
124.965.612-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da r. Sentença proferida transcrita abaixo, nos autos 

que poderá acessar no endereço eletrônico http://eproc1.tjto.jus.br + consulta pública + consulta processo digita nº do processo 
acima e  Chave: 952094019715; " SENTENÇA Cuidam os presentes autos de Execução Fiscal. O exequente informou nos autos 
que o executado quitou integralmente sua dívida, razão pela qual solicitou o arquivamento da presente ação (evento 45). Em 
face do executado ter liquidado a dívida, mediante pagamento DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 924, II do CPC e, após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de praxe. Retirem os gravames e/ou 
constrições porventura existentes nos autos. Em razão de ter sido o requerido quem deu causa a ação CONDENO-O ao 
pagamento dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC, arbitro em 10% sobre o valor da dívida 
paga (R$ 20.227,46 - vinte mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), sendo que os mesmos poderão ser 

executados em ação independente (art. 24, § 1º da Lei 8.906/94). Sem custas finais, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 
Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado 
por HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 
e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 

endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 807792v3 e do código 
CRC e41d50cc. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELDER CARVALHO LISBOA Data e Hora: 9/6/2020, às 
22:41:51 " SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, Rua 15 
de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO - CEP 77900-000, Telefone: (63) 3471-3070 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. Tocantinópolis-TO, 19 de abril de 2021 Documento eletrônico 
assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 

endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2575484v3 e do código 
CRC 8601dc9c. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 
19/4/2021, às 13:57:38 
 

1ª vara criminal 
Decisões 

DECISÃO Nº 1617 / 2021 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM TOCANTINÓPOLIS 

Procssso SEI: 19.0.000029699-9 
Interressado: Secretaria de Cidadania e Justiça - Cadeia Pública de Tocantinópolis 
Assunto: Homologação de Prestação de Contas 
Trata-se de Prestação de Contas relativos aos repasses financeiros efetuados pelo Juízo Criminal da Comarca de 

Tocantinópolis-TO, nos termos do Provimento n.15/2019 CGJ-TO em favor da Secretaria de Cidadania e Justiça com vistas a 
custear a impressão dos trabalhos (livros) produzidos pelos custodiados/reeducandos da Unidade Prisional de Tocantinópolis. 
Fora firmado convênio entre o Juízo Criminal desta Comarca e a entidade supracitada, sendo determinado pelo referido Juízo o 
repasse de R$ 6.280,00 (seis mil, duzentos e oitenta reais), liberado em 12 de janeiro de 2021,  para custear a impressão dos 

trabalhos (livros) produzidos pelos custodiados/reeducandos da Unidade Prisional de Tocantinópolis, denominados “Ler e 
Escrever na Prisão: Experimentações em Tocantinópolis”, e, “Andorinhas Reinventam a Prisão”, num total de 200 (duzentos) 
exemplares, sendo 100 (cem) de cada trabalho (livro). A entidade apresentou a este juízo relatório detalhado da aplicação dos 
recursos, juntamente com memorial fotográfico (evento: 3549111 ), estando à nota fiscal condizente com a despesa e com a 

finalidade solicitada. Dispõe o Provimento n°. 15, de 10 de junho de 2019, da Corregedoria Geral da Justiça, do Estado do 
Tocantins, que: Art. 5. As entidades previamente conveniadas e cadastradas, que tenham interesse em receber valores 
decorrentes das penas pecuniárias, deverão apresentar projeto detalhado das atividades que serão executadas, constando a 
área de interesse a ser beneficiada, a justificativa do projeto, os objetivos, a estimativa de custos e o cronograma de execução. § 
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1° No caso de aquisição de bens, deverá ser apresentado projeto nos moldes descritos no caput deste artigo, consignando, ao 
menos, três orçamentos do bem a ser adquirido. § 2° Finalizada a execução do projeto, a entidade beneficiária deverá 
apresentar o relatório de execução, detalhando as etapas e o resultado alcançado, bem como nota fiscal do bem 
adquirido, recibo de prestação de serviço ou documento fiscal equivalente.  § 3° Havendo sobra de recursos, a entidade 

conveniada deverá comunicar ao juízo da execução, a fim de realizar o seu recolhimento. [Grifei]. Preconiza o artigo 4°, 
parágrafo único, da Resolução n° 154, do Conselho Nacional de Justiça: Art., 4° O manejo e a destinação desses recursos, que 
são públicos, devem ser norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre outros, 
dispositivos no art. 37. caput. da Constituição Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a 

unidade gestora, sob pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade e a transparência na destinação dos recursos.  
Parágrafo único. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da seção de serviço social do 
Juízo competente para a execução da pena ou medida alternativa, onde houver, e do Ministério Público.  (grifo nosso) 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público considerou que toda documentação acostada aos autos abrange 

os elementos e formalidades exigidos para cumprimento das normas legais para considerar a APROVAÇÃO do conteúdo da 
Prestação de Contas apresentada, manifestando-se favorável a sua homologação (evento: 3617865), para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria 
Geral da Justiça e artigo 4° da Resolução n° 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer 

ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a Prestação de Contas apresentada pela Secretaria de 
Cidadania e Justiça por meio do Diretor da Cadeia Pública de Tocantinópolis referente ao Alvará Judicial de Transferência 
(evento: 3505282). Ciência ao Ministério Público. Sem prejuízo das deliberações acima, colha-se o ciente da entidade através de 
seu Diretor e do Delegado Regional de Polícia Civil de Tocantinópolis-TO a respeito da homologação da Prestação de Contas. 

Após, arquivem-se. Cumpra-se. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
DECISÃO Nº 1618 / 2021 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM TOCANTINÓPOLIS 
Processo SEI: 19.0.000029699-9 

Interessado: Secretaria de Cidadania e Justiça - Cadeia Pública de Tocantinópolis 
Assunto: Homolocação de Prestação de Contas 
Trata-se de Prestação de Contas relativos aos repasses financeiros efetuados pelo Juízo Criminal da Comarca de 
Tocantinópolis-TO, nos termos do Provimento n.15/2019 CGJ-TO em favor da Secretaria de Cidadania e Justiça com vistas a 

implementar melhorias na Cadeia Pública de Tocantinópolis/TO. Fora firmado convênio entre o Juízo Criminal desta Comarca e a 
entidade supracita, sendo determinado pelo referido Juízo o repasse de R$ 39.961,73 (trinta e nove mil novecentos e 
sessenta e um reais e setenta e três centavos), liberado em 18 de dezembro de 2020, para aquisição de materiais diversos 
necessários à realização de reparos emergenciais na estrutura predial, tais como: pintura, elétrica, piso, hidráulica, segurança, 

todos necessários a adequação, atualização e melhorias das condições de salubridade e segurança da Cadeia Pública local. A 
entidade apresentou a este juízo relatório detalhado da aplicação dos recursos, juntamente com memorial fotográfico 
(evento: 3617770), estando às notas fiscais condizentes com as despesas e com a finalidade solicitada. Dispõe o Provimento n°. 
15, de 10 de junho de 2019, da Corregedoria Geral da Justiça, do Estado do Tocantins, que: Art. 5. As entidades previamente 

conveniadas e cadastradas, que tenham interesse em receber valores decorrentes das penas pecuniárias, deverão apresentar 
projeto detalhado das atividades que serão executadas, constando a área de interesse a ser beneficiada, a justificativa do 
projeto, os objetivos, a estimativa de custos e o cronograma de execução. § 1° No caso de aquisição de bens, deverá ser 
apresentado projeto nos moldes descritos no caput deste artigo, consignando, ao menos, três orçamentos do bem a ser 

adquirido. § 2° Finalizada a execução do projeto, a entidade beneficiária deverá apresentar o relatório de execução, 
detalhando as etapas e o resultado alcançado, bem como nota fiscal do bem adquirido, recibo de prestação de serviço 
ou documento fiscal equivalente. § 3° Havendo sobra de recursos, a entidade conveniada deverá comunicar ao juízo da 
execução, a fim de realizar o seu recolhimento. [Grifei]. Preconiza o artigo 4°, parágrafo único, da Resolução n° 154, do 

Conselho Nacional de Justiça: Art., 4° O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, devem ser norteados pelos 
princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre outros, dispositivos no art. 37. caput. da Constituição 
Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a unidade gestora, sob pena de responsabilidade, 
ficando assegurada a publicidade e a transparência na destinação dos recursos. Parágrafo único. A homologação da prestação 

de contas será precedida de manifestação da seção de serviço social do Juízo competente para a execução da pena ou 
medida alternativa, onde houver, e do Ministério Público. (grifo nosso). Instado a se manifestar, o representante do Ministério 
Público considerou que toda documentação acostada aos autos abrange os elementos e formalidades exigidos para 
cumprimento das normas legais para considerar a APROVAÇÃO do conteúdo da Prestação de Contas apresentada, 

manifestando-se favorável a sua homologação (evento: 3637620), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, 
nos termos do artigo 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça e artigo 4° da Resolução n° 154 do 
Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos 
efeitos, a Prestação de Contas apresentada pela Secretaria de Cidadania e Justiça por meio do Diretor da Cadeia Pública de 

Tocantinópolis referente ao Alvará Judicial de Transferência (evento: 3494623). Ciência ao Ministério Público. Sem prejuízo das 
deliberações acima, colha-se o ciente da entidade através de seu Diretor e do Delegado Regional de Polícia Civil de 
Tocantinópolis-TO a respeito da homologação da Prestação de Contas. Após, arquivem-se. Cumpra-se. HELDER CARVALHO 
LISBOA - Juiz de Direito. 
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DECISÃO Nº 1619 / 2021 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM TOCANTINÓPOLIS 
Processo SEI: 19.0.000029699-9 
Interessado: Secretaria de Cidadania e Justiça - Cadeia Pública de Tocantinópolis 
Assunto: Homolocação de Prestação de Contas 

Trata-se de Prestação de Contas relativos aos repasses financeiros efetuados pelo Juízo Criminal da Comarca de 
Tocantinópolis-TO, nos termos do Provimento n.15/2019 CGJ-TO em favor da Secretaria de Cidadania e Justiça com vistas a 
aquisição de 03 (três) aparelhos celulares necessários aos atendimentos de visitação e apresentação em audiências 
(videoconferências) da Cadeia Pública de Tocantinópolis/TO. Fora firmado convênio entre o Juízo Criminal desta Comarca e a 

entidade supracita, sendo determinado pelo referido Juízo o repasse de R$ 2.562,15 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e quinze centavos), liberado em 08 de março de 2021,  para aquisição de 03 (três) aparelhos celulares necessários aos 
atendimentos de visitação e apresentação em audiências (videoconferências) em decorrência dos parâmetros rígidos de 
distanciamento social e virtualização dos atendimentos e a necessidade de adoção de medidas visando evitar o contato com 

pessoas externas e consequente contaminação, por COVID-19, dos internos e presos provisórios custodiados em 
Tocantinópolis. A entidade apresentou a este juízo relatório detalhado da aplicação dos recursos, juntamente com memorial 
fotográfico (evento: 3635554) , estando à nota fiscal condizente com as despesa e com a finalidade solicitada. Dispõe o 
Provimento n°. 15, de 10 de junho de 2019, da Corregedoria Geral da Justiça, do Estado do Tocantins, que: Art. 5. As entidades 

previamente conveniadas e cadastradas, que tenham interesse em receber valores decorrentes das penas pecuniárias, deverão 
apresentar projeto detalhado das atividades que serão executadas, constando a área de interesse a ser beneficiada, a 
justificativa do projeto, os objetivos, a estimativa de custos e o cronograma de execução. § 1° No caso de aquisição de bens , 
deverá ser apresentado projeto nos moldes descritos no caput deste artigo, consignando, ao menos, três orçamentos do bem a 

ser adquirido. § 2° Finalizada a execução do projeto, a entidade beneficiária deverá apresentar o relatório de execução, 
detalhando as etapas e o resultado alcançado, bem como nota fiscal do bem adquirido, recibo de prestação de serviço 
ou documento fiscal equivalente. § 3° Havendo sobra de recursos, a entidade conveniada deverá comunicar ao juízo da 
execução, a fim de realizar o seu recolhimento. [Grifei]. Preconiza o artigo 4°, parágrafo único, da Resolução n° 154, do 

Conselho Nacional de Justiça: Art., 4° O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, devem ser norteados pelos 
princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre outros, dispositivos no art. 37. caput. da Constituição 
Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a unidade gestora, sob pena de responsabilidade, 
ficando assegurada a publicidade e a transparência na destinação dos recursos. Parágrafo único. A homologação da prestação 

de contas será precedida de manifestação da seção de serviço social do Juízo competente para a execução da pena ou 
medida alternativa, onde houver, e do Ministério Público. (grifo nosso). Instado a se manifestar, o representante do Ministério 
Público considerou que toda documentação acostada aos autos abrange os elementos e formalidades exigidos para 
cumprimento das normas legais para considerar a APROVAÇÃO do conteúdo da Prestação de Contas apresentada, 

manifestando-se favorável a sua homologação (evento: 3656078), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, 
nos termos do artigo 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça e artigo 4° da Resolução n° 154 do 
Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos 
efeitos, a Prestação de Contas apresentada pela Secretaria de Cidadania e Justiça por meio do Diretor da Cadeia Pública de 

Tocantinópolis referente ao Alvará Judicial de Transferência (evento: 3586161). Ciência ao Ministério Público. Sem prejuízo das 
deliberações acima, colha-se o ciente da entidade através de seu Diretor e do Delegado Regional de Polícia Civil de 
Tocantinópolis-TO a respeito da homologação da Prestação de Contas. Após, arquivem-se. Cumpra-se. HELDER CARVALHO 
LISBOA - Juiz de Direito. 

 

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: ANTONIO JOSE DE LIMA (vulgo ‘Roberto’, ‘Manoel’ ou ‘Patrão BBB’), brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 
30/04/1952, filho de Maria Laura de Lima, RG 7850431, CPF 718.773.712-20, Titulo de Eleitor, 20956181350, nos autos de Ação 
Penal n° 0000995-79.2021.8.27.2740/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. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 

1ª Vara Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0008660-64.2015.8.27.2706/TO  
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: EDMAR ROCHA SILVA  

EDITAL Nº 2462250 PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS  
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OBJETO: INTIMAÇÃO CHAVE: 412276096615  
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem  
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 

processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para INTIMAR o requerido EDMAR ROCHA SILVA, 
CPF/CNPJ 987.818.801- 97, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, da penhora on line realizada, no valor total 
de R$ 8.370,32 (oito mil, trezentos e setenta reais e trinta e dois centavos), evento 176, para ciência do bloqueio de dinheiro 
realizado por meio do sistema Bacen-Jud, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar: (a) que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; ou (b) que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 
3º); bem como ADVERTIR o(s) devedor(es) que caso fique(m) silente(s) no prazo acima a indisponibilidade dos valores 
bloqueados será convertida em penhora, ficando desde logo ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, 
dispensando-se nova intimação. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 

forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. ANEXOS: o número do processo e chave 
acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito 
ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme 

instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 
3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, telefone (63) 3501-1500. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos (#)DATAATUAL(#). Eu, (#)NOMEUSUARIO(#), Servidor(a) do 
Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. Documento eletrônico 

assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível  

HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL Nº 0021386-98.2015.8.27.2729/TO 
AUTOR: RUY ANGELO DE SOUSA BARROS 
RÉU: LIMA E MORI LTDA ME 
EDITAL Nº 802459 

EDITAL DE CITAÇÃO / PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 
0021386-98.2015.8.27.2729 - Chave n. 706824510115, em que RUY ANGELO DE SOUSA BARROS move em desfavor 

de LIMA E MORI LTDA ME. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, LIMA E MORI LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 
º 08.438.778.0001-99, para tomar conhecimento do processo em epígrafe, bem como para que pague o valor da dívida ou 
apresente(m) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 703, § 1º, CPC, sob pena de homologação judicial 

do penhor legal e consolidação da posse do autor sobre os objetos. Não havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado 
Curador Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Edilene Alves Costa 
Gomes, Servidora de Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N O 0001864-23.2016.827.2706/T0 

AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS • ITPAC 
AUTOR: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR RÉU: STEFANIA FERREIRA DE OLIVEIRA 
EDITAL N O 1962029 
PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS 

OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 580340199216 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito titular da 1 a Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem  

conhecimento, que por este Juízo e Escrivaria da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR 0 requerido STEFANIA FERREIRA DE 
OLIVEIRA, CPF/CNPJ 0930.995.821-07, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do 
evento 146, para pagar voluntariamente a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por 
cento), conforme determina o artigo 523, § 1 0 do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). 
(2) CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de 
advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima 

indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 
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independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, 
caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, 
do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 

processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nO 3650, setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11/01/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 

RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
  
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível  

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000023-40.1995.8.27.2706/TO 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: KATIA EVANIA XAVIER FRANCO 
RÉU: VLADIMIR FRANCO 
EDITAL Nº 2296492 

PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 377883328014 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta 

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido KATIA EVANIA XAVIER FRANCO, CPF 490.875.501-97, e VLADIMIR 

FRANCO, CPF 369.778.881-72, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para ciência da(s) penhora(s) de 
veículo(s) (art. 841, §§1º e 2º, CPC)  - evento(s) 172/173/174/175, cientificando-o(s) de que pode(m) apresentar manifestação, 
caso queira(m), no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 

publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 

para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04/03/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 

RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
5000023-40.1995.8.27.2706    2296492 .V2 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 

Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
2296492v2 e do código CRC fc51cb48. 
Informações adicionais da assinatura: 

Signatário (a): MILENE DE CARVALHO HENRIQUE 
Data e Hora: 4/3/2021, às 18:30:55 
 

GURUPI 

  
EDITAL N° 2602905 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 000949851.2018.8.27.2722/TO 
AUTOR: RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP 
RÉU: BENEDITO TAVARES BRITO 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
CITANDO: BENEDITO TAVARES BRITO, brasileiro, portador do RG nº 694674 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 733.558.288-15. 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0009498-51.2018.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe 
move RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 04880535000155, 

do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia 
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segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem 
presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 
do CPC. (Citação conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 1.354,90. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 22 de Abril 2021. Eu, Lívia 

Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 27 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000008944-0, resolve lotar a servidora Weydna Marth de Souza, Assessora 

Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 215, de 13 de maio de 2020, na Comarca de Goiatins. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 290, de 27 de abril 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 21.0.000009089-9, 

resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Gleucivane Ferreira da Silva, Técnica Judiciária, do cargo 
de provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 291, de 27 de abril 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 21.0.000009089-9, 

resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Aline Aragão Ishizawa para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 292, de 27 de abril 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 21.0.000006712-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Guilherme de Camargo Modolo para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 2ª Vara Cível, Família e Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Guaraí. 

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

Presidente 
 

Decisões 
 
PROCESSO 21.0.000007024-3 
INTERESSADO DIRETORIA EXECUTIVA ESMAT 
ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 1599, de 26 de abril de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para a contratação de "Consultoria Técnica para o Programa de Doutorado 
Interinstitucional em Direito – Turma Dinter Uniceub/TJTO", destinado a magistrados e servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense, na modalidade EaD.      

Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3606086) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3600244),  no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do 
Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
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8.666/93 (evento 3646838), com vistas à contratação direta do instrutor Doutor GUSTAVO PASCHOAL TEIXEIRA DE CASTRO 
OLIVEIRA, para prestar consultoria técnica para o Programa de Doutorado Interinstitucional em Direito – Turma Dinter 
Uniceub/TJTO, destinado a magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, cujo cronograma prevê a sua realização 
durante o período de fevereiro de 2021 a 2025, com carga horária de 1.152 horas-aula,  por Inexigibilidade de Licitação, com 

fundamento no artigo 25, inciso II c.c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), totalizando R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), conforme proposta no evento 3632615. 
Em tempo, retifico a decisão do evento 3646877. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 

1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

PROCESSO 19.0.000002208-2 
INTERESSADO ESMAT 
ASSUNTO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS 
Decisão Nº 1633, de 23 de abril de 2021 

Trata-se de Projeto Básico 115 (evento 3657231) originário da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como 
objetivo a contratação da empresa FUNDAÇÃO DOM CABRAL para ministrar o curso: Programa de Desenvolvimento de 
Lideranças Customizado para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para magistrados e servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por 38 horas-aula, sendo assim 

cobrado o valor unitário de R$ 2.631,58 (dois mil, seiscentos trinta e um reais, cinquenta e oito centavos) por hora-aula, a 
ser realizado no período de 27 de abril a 28 de junho de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pelo Parecer 1628 ASJUADMDG (evento 3661283), e existindo disponibilidade 
orçamentária (evento 3660731), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada 

pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3661413), nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 
8.666/93, visando à contratação da empresa, FUNDAÇÃO DOM CABRAL, para ministrar o curso de "Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças Customizado para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins",  para magistrados e 

servidores do Poder Judiciário, a ser realizado na modalidade EAD (modalidade de ensino a distância), à ser realizado 
no período de 27 de abril a 28 de junho de 2021, pelo no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Projeto Básico 
115 (evento 3657231). 
Publique-se. 

Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva. Quando couber, a mesma substituirá o instrumento contratual, a teor do 
que dispõe o art. 62 da Lei 8.666/1993.; 
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada; e 

3. ESMAT para ciência e acompanhamento. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

Provimento Nº 6 - CGJUS/ASJCGJUS 
Altera o Provimento CGJUS/TO n. 11/2019, que institui a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 
(CNGC), e dá outras providências. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO), dentre outras atribuições, 
orientar a atividade desenvolvida pelo primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de se normatizar e uniformizar as citações, intimações e/ou notificações em face do Estado do 

Tocantins (aí incluídas as autarquias e fundações públicas estaduais), todas doravante direcionadas ao Procurador-Geral do 
Estado do Tocantins; e, por fim, 
CONSIDERANDO o disposto no SEI n. 20.0.000026962-0; 
RESOLVE: 

Art. 1º. Fica conferida nova redação ao § 1º, do art. 388, do Provimento n. 11/2019 (Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria Geral da Justiça – CNGC), e fica inserido o § 1º-A ao retromencionado art. 388, nos seguintes termos: 
“Art. 388. […] 
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§ 1º. As intimações no processo eletrônico serão feitas por meio do sistema e-Proc/TJTO para os advogados, membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, Procuradores das Fazendas Nacional e Municipal e Procuradores Federais da 
Advocacia-Geral da União, que sejam cadastrados no sistema, na forma prevista na Lei n. 11.419/2006; e Resolução n. 
025/2010 e Portaria n. 222/2018, ambas do Tribunal de Justiça do Tocantins. 

§ 1º-A. As intimações eletrônicas do Estado do Tocantins e das suas respectivas autarquias e fundações públicas devem ser 
direcionadas ao Procurador-Geral do Estado, salvo nos casos em que o próprio Governador do Estado figure como autoridade 
coatora ou naquelas situações que exigem as informações prestadas pelo Chefe do Poder Executivo estadual, conforme o 
disposto no art. 242, § 3°, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) e no art. 19, inciso III, da Lei Complementar Estadual 

n. 20, de 17 de junho de 1999”. 
Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 497/2021, de 27 de abril 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 2021/88887 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 

225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
27/04/2021 a 28/04/2021, com a finalidade de realizar acompanhamento técnico da obra de construção do fórum da comarca de 
destino, nos termos do processo SEI nº. 20.0.000001329-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 498/2021, de 27 de abril 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 2021/88902 no sistema 

eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 577,19, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 

descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Gurupi-TO, no período de 27/04/2021 a 30/04/2021, com a finalidade de realizar a instalação de equipamentos de TIC e 
manutenção de cabeamento, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 499/2021, de 27 de abril 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 2021/88951 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Sousa Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de 

R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 13/04/2021 

a 13/04/2021, com a finalidade de efetuar a manutenção da pilha de switches, nos termos do chamado Service Desk nº. R33516.  
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 500/2021, de 27 de abril 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 2021/88900 no sistema 
eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Sousa Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de 

R$ 577,19, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no período de 

27/04/2021 a 30/04/2021, com a finalidade de realizar instalação  e configuração de equipamentos de TIC, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 501/2021, de 27 de abril 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 2021/88930 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
27/04/2021 a 28/04/2021, com a finalidade de realizar vistoria da construção do fórum da comarca de destino, conforme SEI 

20.0.000001252-2.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000007172-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

NOTA DE EMPENHO: 2021NE00777 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Mérito Treinamento e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. 
CNPJ: 17.974.279/0001-07                 

OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o Curso Planejamento de Compras Públicas com a 
Formalização dos Estudos Técnicos Preliminares (Termo de Referência e Adoção do Registro de Preços), para servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, curso na modalidade Ead, a ser realizado no período de 26 de abril a 6 de maio de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). 

Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0100. 

DATA DA EMISSÃO: 23 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000025142-0 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00976 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: 5 Elementos Comércio de Produtos Terapêuticos Ltda - ME. 

CNPJ: 05.586.495/0001-04 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de aparelho de eletroacupuntura (Eletroestimulador – 1 unidade) para o Centro de 
Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – CESAU, visando otimizar os atendimentos de acupuntura e aromaterapia 
aos magistrados e servidores deste Tribunal. 
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VALOR TOTAL: R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 08 

Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 19 de abril de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 

PROCESSO: 20.0.000025142-0 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00977 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 

CONTRATADA: Workout Comércio de Produtos para Saúde EIRELI - EPP 
CNPJ: 24.550.559/0001-53 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de difusores ultrassônicos (Difusor e Umidificador – 4 unidades) para o Centro de 
Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – CESAU, visando otimizar os atendimentos de acupuntura e aromaterapia 

aos magistrados e servidores deste Tribunal. 
VALOR TOTAL: R$ 1.152,28 (Hum mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 

Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 08 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 19 de abril de 2021. 
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000003225-2 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00978 

CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: JR Soares Comércio de Material de Informática 
CNPJ: 32.136.831/0001-81 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de armário de vitrine, com entrega imediata, para guardar medicamentos no Espaço 

Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.147,08 (Hum mil cento e quarenta e sete reais e oito centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 

Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 19 de abril de 2021. 
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000005953-3 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01086 

CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima. 
CPF: 074.132.385-00.                         
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutora para ministrar o curso “A Justiça Restaurativa na Comunidade como 

Forma de Auxiliar a Segurança Pública”, como parte do curso Segurança Pública e Direitos Humanos: Um Olhar Restaurativo, 
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que será realizado na modalidade EaD, no dia 29 de abril de 
2021. 
VALOR TOTAL: R$ 900,00 (Novecentos reais) 

Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1169.3081. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 

DATA DA EMISSÃO: 23 de abril de 2021. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

ATA DA 1ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 012/2020 – 2ª Republicação 
PROCESSO Nº 20.0.000013211-0 

Aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (27/04/2021), às 14:10 horas, em sessão pública, na sala da 

Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021,  de 11 de março 
de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, referente à sessão inaugural da Concorrência 
nº 012/2020 – 2ª Republicação – Contratação de empresa para execução da construção da Central de Coleta de Resíduos 

no Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça/TO, tendo com objetivo a implantação da coleta seletiva na SEDE do Tribunal 
de Justiça/TO, conforme previsto no Edital correspondente. Foi dada ampla publicidade do certame através de publicação do 
Aviso de Licitação no Diário da Justiça, sítio deste Tribunal e em jornal de grande circulação no Município e Estado (eventos  
3613774, 3615309 e 3613777). Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação às 14:10 horas, 

oportunidade que foi recolhido os documentos de credenciamento e envelopes 1 e 2 da empresa CONSTRUTORA ACAUÃ 
LTDA, CNPJ N.º 04.490.079/0001-37, empresa de grande porte, representada neste ato por Ely Mascarenhas Barros, portador 
da CNH n.º 03766159774 DETRAN/TO e CPF nº. 370.298.511-53, Telefone (63) 3216.1855 / 9.9978.2992 e e-mail: 
acaua@acaua.com.br. Finalizado o credenciamento da licitante, passou-se então à abertura do envelope nº 01 - documento de 

habilitação. Após, foram franqueados os documentos para conferência, os quais foram rubricados pelos presentes. Em seguida, 
o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a presente sessão para análise dos documentos de habilitação 
(envelope nº 01), oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 03/05/2021 às 16:00 horas (horário local),  no 
mesmo local desta sessão, ficando os presentes desde já notificados para comparecem. O envelope nº 2 permanecerá em 

poder desta Comissão de Licitação. Fica consignado que doravante todas as comunicações ao licitante referente a esta licitação 
será processada através do e-mail constante nesta Ata, o qual foi fornecido e conferido pelo representante da empresa. Informo 
também que todas as Atas serão publicadas no Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça.   Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:30h e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo licitante definido no referido acordo. 
Moacir Campos de Araújo 

Presidente da CPL 
Pauline Sabará Souza 

Secretária da CPL 
Ênio Carvalho de Souza 
Membro da CPL - titular 

Empresas: 

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA 
Ely Mascarenhas Barros 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2017 
PROCESSO 17.0.000008327-5 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

CONTRATADA: Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº. 102/2017, por 
mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 20/08/2021 a 19/08/2022, perfazendo o total de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2021 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 04/2020 

COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Tupiratins/TO 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão, por desinteresse do Município de Tupiratins, do Termo de Cooperação 
Técnica nº. 04/2020, que tem por objeto estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo entre os 
cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas votadas 
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ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de regularização 
fundiária urbana do Município de Tupiratins/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 228/2021, de 26 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 

1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88943;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ANA MARTINS DA ROCHA SILVA, matrícula nº 353023 , CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 

suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE WANDERLÂNDIA no período de 
01/04/2021 a 31/12/2021 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 229/2021, de 26 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 

art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/88897;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora JOCYLEIA SANTOS FALCÃO, matrícula nº 238641, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora MARIA DAS DORES, matrícula nº 88533, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 27/04/2021 a 30/04/2021, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 595/2021, de 26 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

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

Art. 1º Suspender as férias da servidora DEBORA SIQUEIRA LOURENÇO, matrícula nº 354392, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 26/04 a 25/05/2021, a partir de 26/04/2021 até 25/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 19/11 a 18/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Diretora do Foro 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 596/2021, de 26 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

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

RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSIDELMA COSTA ARAUJO, matrícula nº 160854, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 26 a 30/04/2021, a partir de 26/04/2021 até 30/04/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 30/08 a 03/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 597/2021, de 27 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DARCY RESENDE FERREIRA BITTENCOURT, matrícula nº 281838, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 22/04 a 06/05/2021, a partir de 22/04/2021 até 06/05/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/11/2021, em razão de interesse da administração.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 598/2021, de 27 de abril 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 LINDOMAR JOSE DA CUNHA, matrícula nº 352230, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 27/04 a 26/05/2021, a partir de 27/04/2021 até 26/05/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 599/2021, de 27 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, 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 REJANE CONCEICAO DE SOUSA, matrícula nº 89432, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 27/04 a 26/05/2021, a partir de 27/04/2021 até 26/05/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Goncalves Marques 

Diretor do Foro 
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

  

Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 

O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 

Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ACELINO GOMES DE LIMA NETO 27.889.890/0001-90 0009708-34.2020.827.2722 R$ 306,09 

ADALBERTO ALVES DOS SANTOS FILHO 054.365.511-30 0006495-33.2019.827.2729 R$ 222,45 

ALDAIR DOS SANTOS FREIRE 014.975.371-34 0000720-05.2016.827.2709 R$ 341,14 

AMANDA DA ROSA LENA 877.301.971-20 0027777-64.2018.827.2729 R$ 201,14 

ANTONIA FERREIRA DE MENEZES 782.939.101-78 0004954-38.2019.827.2737 R$ 145,08 

ARGEMIRO C DA SILVA 00.315.331/0001-10 0002220-80.2015.827.2729 R$ 215,89 

ARGEMIRO CERQUEIRA DA SILVA 485.993.871-20 0002220-80.2015.827.2729 R$ 215,89 

ARINEIDE TELES DOS SANTOS 827.544.621-04 0012303-79.2015.827.2722 R$ 145,50 

ASA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI 04.818.445/0001-34 0013758-92.2014.827.2729 R$ 481,40 

CARLOS MAURICIO MARIOSA VASSILOPOULOS 687.321.716-68 0004967-89.2018.827.2731 R$ 56,50 

CENTRO DE REFORCO ESCOLAR LTDA 15.713.870/0001-85 0017442-54.2016.827.2729 R$ 164,59 

CLERESTON FERREIRA DE CARVALHO 04.351.903/0001-78 0034962-61.2015.827.2729 R$ 198,98 

CONVENCAO BATISTA DO TOCANTINS 02.494.581/0001-90 0023645-04.2016.827.2706 R$ 444,68 

CYNTHIA MARIAH BARRETO CORREIA 004.330.062-69 0005518-07.2020.827.2729 R$ 33,00 

D. MARIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06.337.176/0001-10 5004239-81.2009.827.2729 R$ 6.068,09 

DEUSINA SOUSA DA SILVA 594.107.361-53 0013032-66.2019.827.2722 R$ 121,52 

DIANA MARTINS DA SILVA 009.659.061-08 0016600-79.2018.827.2737 R$ 148,49 

DIOMAR BATISTA COSTA JUNIOR 166.893.481-72 5003720-88.2013.827.2722 R$ 3.999,98 

EDSON CORCINO DA SILVA 015.920.611-17 0001619-52.2016.827.2725 R$ 38,00 

ELLO REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA 11.794.002/0001-16 0004509-55.2015.827.2706 R$ 37,50 

EMAR EMPREENDIMENTOS ARAGUAIA LTDA   00.540.963/0001-88 0020552-96.2017.827.2706 R$ 660,00 

ESDRAS FONSECA MOURA 044.973.501-00 0016379-49.2015.827.2722 R$ 163,27 

FAUSTINA PEREIRA DE BRITO 451.698.611-68 0017206-60.2015.827.2722 R$ 136,50 

FELIZIENE MENEZES DOS SANTOS 012.732.161-64 0003642-66.2015.827.2737 R$ 150,55 

GEIZA APARECIDA SILVA 507.751.381-34 0002285-80.2017.827.2737 R$ 24.249,72 

GESION RODRIGUES COELHO 361.207.401-63 0002027-34.2020.827.2715 R$ 123,89 

HILDO FORONI JUNIOR 019.385.429-59 5000247-97.2008.827.2713 R$ 77,00 

IRATAN HEITOR DE QUEIROZ FILHO 048.186.581-03 5000135-20.2011.827.2715 R$ 989,10 

ITAMAR CARDOSO BRITO 815.051.591-72 0003726-67.2015.827.2737 R$ 189,99 

JANEP PEREIRA COELHO E SILVA 053.009.161-53 5001912-33.2012.827.2706 R$ 171,12 

JORDANIA PEREIRA GOMES 802.464.512-20 0016098-93.2015.827.2722 R$ 127,50 

JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA 196.381.718-47 0001163-79.2019.827.2731 R$ 59,00 

KARINE ALVES GONCALVES MOTA 812.389.591-72 0016196-87.2019.827.2706 R$ 180,47 

LUIS CARLOS ABREU 332.205.141-20 0008914-47.2019.827.2722 R$ 114,50 

LUIZ ARAO ARAUJO CARVALHO 020.522.833-07 0005518-07.2020.827.2729 R$ 33,00 

MANOEL MENDES DE SOUZA 136.769.381-00 0009995-31.2019.827.2722 R$ 133,22 

MANOEL MENDES DE SOUZA 136.769.381-00 0009995-31.2019.827.2722 R$ 133,22 

MARIA DOS ANJOS ZACARIAS 320.855.401-04 5004239-81.2009.827.2729 R$ 6.068,09 

MARIA MADALENA DE QUEIROZ ARAUJO 167.561.691-49 0013974-98.2019.827.2722 R$ 130,52 
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MARIO AUGUSTO BATISTA DA COSTA 347.636.001-68 5003720-88.2013.827.2722 R$ 3.999,98 

MARISTELA CORDEIRO FREIRE 575.144.291-15 0000720-05.2016.827.2709 R$ 341,14 

MICHELE ARAUJO FERREIRA 951.137.461-34 0018664-52.2019.827.2729 R$ 34,00 

MIRIAM DE FATIMA COSME DE OLIVEIRA 212.547.961-34 0006975-71.2015.827.2722 R$ 180,24 

NEWTON EVERALDO ARRUDA 426.064.701-68 0006022-57.2018.827.2737 R$ 29,50 

NONATO COSTA MELO 603.884.711-15 0000126-53.2019.827.2719 R$ 40,50 

NORTE HOTEL LTDA 03.087.096/0001-65 0021642-36.2018.827.2729 R$ 148,17 

PABLO AUSTECLINO DE ALMEIDA LIMA 071.133.947-36 5012602-39.2013.827.2722 R$ 786,75 

PALLOMA EVANGELISTA FERREIRA 048.349.701-08 0018254-54.2015.827.2722 R$ 122,72 

PAULO SERGIO CORDEIRO FREIRE 311.484.171-68 0000720-05.2016.827.2709 R$ 341,14 

RAIMUNDO ALMEIDA BRITO DA SILVA 389.416.781-53 0021225-89.2017.827.2706 R$ 22,50 

REGINA COELI CORDEIRO FREIRE 534.250.301-91 0000720-05.2016.827.2709 R$ 341,14 

RITA PIRES DA SILVA 499.326.831-91 0002137-72.2020.827.2702 R$ 825,69 

ROBERTO LEITE DE ATAIDE 037.348.001-61 0029986-40.2017.827.2729 R$ 670,84 

ROBSON SIMEAO DE OLIVEIRA 340.560.256-49 5000780-39.2012.827.2738 R$ 64,50 

RONALDO FRANCISCO SANTANA 223.282.621-04 5007976-74.2013.827.2722 R$ 124,50 

SALOMAO LOPES DE CASTRO   790.214.091-00 0026294-38.2014.827.2729 R$ 151,00 

SAMACOL SANTANA MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA 

03.379.492/0001-66 5000119-26.2003.827.2722 R$ 379,75 

SILVANO BATISTA DE MENEZES FILHO 634.324.472-72 0002189-97.2018.827.2715 R$ 146,60 

SOLANGE ALVES MORAES AGUIAR 517.769.791-68 0002463-13.2018.827.2731 R$ 40,50 

T L GARCIA 01.013.658/0001-09 5000865-71.2010.827.2713 R$ 155,84 

TERMA LUCIA GARCIA COELHO 435.364.921-34 5000865-71.2010.827.2713 R$ 155,84 

VALDISON ALVES FERNANDES 929.878.421-04 0000040-77.2018.827.2732 R$ 758,54 

VITAL REPRESENTACOES LTDA 10.565.582/0002-98 0020414-61.2019.827.2706 R$ 1.162,58 

VITORIA LOGISTICA TRANSPORTES E 
DISTRIBUICAO LTDA 

08.784.227/0001-87 0035223-21.2018.827.2729 R$ 277,59 

WANDERSON BORGES MOREIRA 833.579.801-00 0004748-58.2018.827.2737 R$ 156,18 

WELINGTON ROSA DA SILVA 300.963.671-72 5000003-74.2000.827.2738 R$ 276,50 

WILKER DA SILVA MOTA 025.417.581-38 0016949-93.2019.827.2722 R$ 136,17 

ZENEIDA BATISTA DA SILVA 547.049.281-87 0007169-50.2015.827.2729 R$ 677,11 

  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 022, de 2021 – SEI Nº 20.0.000025068-7 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 020 

de 2021 - publicado no Diário da Justiça nº 4947, do dia 26 de abril de 2021, referente a data de início do curso, e distribuição de 
vagas no curso, professor do Módulo II do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS CUSTOMIZADO PARA O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS,a se realizar no período de 7 de maio a 28 de junho de 2021, conforme 
segue: 

2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 30 
2.2 Distribuição das Vagas: 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Magistrados e servidores indicados pela Diretoria Geral 
do TJ-TO 

17 

Magistrados e servidores indicados pela Corregedoria 
Geral de Justiça 

5 

Servidores indicados pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT) 

8 

Total de Vagas  30 

  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4948 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021 55 

 

 

 

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

MÓDULO I 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema  Contexto e Perspectivas da Gestão Pública  

Professora Paulo Vicente dos Santos Alves 

Data/Período da Aula 
Síncrona 

Dia 7 de maio de 2021 
  
Das 9h às 12h 

Conteúdos Programáticos 

 A crise da Covid-19 e suas dimensões múltiplas (humanitária, sanitária, econômica); 
 O momento emergencial: informação, decisão, liderança e mobilização; 

 O pós-crise: transição, atenuação, reconstrução; 

- Da política e os desafios da democracia e da governabilidade; 
- Da economia e dos imperativos fiscais e de bem-estar; 
- Da tecnologia a partir da digitalização e da 4ª Revolução Industrial. 

Metodologia do Módulo Videoconferência síncrona na Plataforma Zoom 

Carga Horária  3 horas-aula 

MÓDULO  II 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Estratégia e Execução no Setor Público 

Professor Caio Marcio Marini Ferreira 

Datas/Períodos das Aulas 

Síncronas 

Parte I – Dia 17 de maio de 2021 
Parte II – Dia 24 de maio de 2021 

Parte III – Dia 28 de maio de 2021 
  
Das 9h às 12h 

Conteúdos Programáticos 

Estratégia para criação de valor público; 
Visão sistêmica; 
Fundamentos e Modelos de gestão estratégica e a Estratégia Ágil; 

Papel do gestor no desdobramento e na execução da estratégica organizacional; 
Elaboração, execução e acompanhamento de planos de ação: indicadores, marcos e prazos; 
Gestão da performance baseada em OKR. 

Metodologia do Módulo Videoconferências síncronas na Plataforma Zoom 

Carga Horária  9 horas-aula 

MÓDULO III 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Transformação Digital e Valor Público 

Professora Virgilio Augusto Fernandes Almeida 

Data/Período Dia 31 de maio de 2021 

Conteúdos Programáticos 

 Aproveitar as janelas de oportunidade; 
 Planejamento para a transformação digital; 
 Pensar o beneficiário e o “negócio”; 
 Opções e escolhas tecnológicas; 

 Gerir as mudanças tecnológicas. 

Metodologia do Módulo Videoconferência síncrona na Plataforma Zoom 

Carga Horária  3 horas-aula 

MÓDULO IV 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Liderança e Autodesenvolvimento  

Professor Maria Felisbela Esteves Fernandes 

Datas/Períodos das Aulas Parte I – Dia 7 de junho de 2021 
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Síncronas Parte II – Dia 11 de junho de 2021 
Parte III – Dia 14 de junho de 2021 

  
Das 9h às 12h 

Conteúdos Programáticos 

 Autoconhecimento: entendimento do perfil MBTI e Motivadores; 
 Impacto do perfil psicológico no Estilo de Liderança; 
 Identificação dos pontos fortes e pontos a melhorar na liderança-autogestão; 
 Obtenção de recursos para fazer mudanças comportamentais necessárias. 

Metodologia do Módulo Videoconferências síncronas na Plataforma Zoom 

Carga Horária 9 horas-aula 

MÓDULO V 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Gestão de Pessoas e Equipes no Setor Público  

 Professoras 
Renata Vilhena 

Clara Lúcia Sacchetto Linhares 

Datas/Períodos das Aulas 
Síncronas 

Parte I – Dia 18 de junho de 2021 

Parte II – Dia 21 de junho de 2021 
Parte III – Dia 25 de junho de 2021 
  
Das 9h às 12h 

Conteúdos Programáticos 

 Liderança em tempos críticos; 
 Liderança e gestão de pessoas no setor público; 

 Desafios da gestão de equipes remotas no setor público; 
 Políticas de gestão de pessoas; 
 Temas e práticas contemporâneas: gestão por competências, certificação, seleção, 

avaliação; 

 Líder transformador motivação e inspiração de pessoas para obter resultados; 
 Assertividade: importância e impactos; 
 Comunicação e feedback; 
 Disfunções de equipe – falta de: confiança, conflito, comprometimento, responsabilidade e 

resultados. 

Metodologia do Módulo Videoconferências síncronas na Plataforma Zoom 

Carga Horária  9 horas-aula 

MÓDULO VI 

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Tema Governança Colaborativa 

Professor Humberto Falcão 

Data/Período da Aula 

Síncrona 

Dia 28 de junho de 2021 
  

Das 9h às 12h 

Conteúdos Programáticos 

 Hierarquias e redes; 

 A sociedade em rede; 
 O estado-rede; 
 A gestão em rede; 
 A gestão da crise em rede. 

Metodologia do Módulo Videoconferência síncrona na Plataforma Zoom 

Carga Horária 3 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 36 horas-aula 

      

  

Palmas-TO, 26 de abril de 2021. 
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 025 , de 2021 – SEI Nº nº 21.0.000008924-6 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no evento “LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – TENDÊNCIAS E DESAFIOS” a se 

realizar nos dias 17, 21 e 24 de maio de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 

1.1 Nome: Lei Geral de Proteção de Dados – Tendências e Desafios. 
1.2 Objetivo: Compreender os fundamentos teóricos e conceitos básicos da proteção de dados pessoais, bem como a estrutura 
geral da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. 
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 27 de abril a 17 de maio de 2021. 

1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link de acesso será 
disponibilizado no Portal da Esmat no dia do Evento. 
1.5 Público-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores, servidoras do Poder Judiciário Tocantinense;Advogados da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); Estudantes; Público em geral. 
1.6 Carga Horária: 12 horas-aula 

1.7 Modalidade: EaD 
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
2. VAGAS: 
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500 

3. PRÉ-REQUISITOS 

 Serem magistrados, magistradas, servidores, servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
 Serem advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
 Serem estudantes; 

 Terem interesse pela temática; 
 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 

acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste edital; 
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 

4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 

e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – TENDÊNCIAS E DESAFIOS. 

PAINEL I 

17 de maio 
de 2021 

8h30 
Ambientação à Plataforma do Webnário – Este momento será destinado aos alunos e às alunas no 
Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar o link do Evento e registrar sua frequência para participar 
de todo ele. 

Das 9h às 

9h30 

Abertura do Evento 
Cerimonial do Evento 
Professora Lourdes Gonçalves – Memory – Centro de Memória Jurídica. 

 Marco Villas Boas – Desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins e Presidente do 
Copedem 

 Juíza Renata Gil – Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) –Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro 

PARTE I 

Das 9h30 
às 10h10 

Tema 1 – A incidência da Lei Geral de proteção de dados pessoais nas atividades do Poder 
Judiciário. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 
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Das 10h10 
às 10h50 

Tema 3 – Arquitetura da Lei Geral de Proteção de dados; Conceitos de dados pessoais e dados 
sensíveis.         
Laura Schertel Mendes 

Das 10h50 
às 11h20 

Tema 4 – Perspectiva Setorial: Lei Geral de Proteção de Dados; Princípios Gerais e aplicação no 
âmbito das Entidades fechadas de Previdência Complementar. 
Luís Ricardo Marcondes Martins 

Moderadora da Parte I: Juíza Renata Gil 

                        Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) 
                        Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

PARTE II 

Das 11h20 
às 12h 

Tema5: Conceitos de dados pessoais anonimizados na 
Lei Geral de Proteção de Dados  e no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Conceito 
de pseudonimização da Lei Geral de Proteção de Dados. Conceito de pseudonimização e de 
informações anônimas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

Danilo Doneda 

Das 12h às 
12h30 

Tema 6: Perspectiva Setorial: Aspectos relevantes sobre bases legais para tratamento de dados 
pessoais 
Vanessa Araújo Lopes Butalla 

Das 12h30 
às 13h 

Tema 7: Perspectiva Setorial: 
Lei Geral de Proteção de Dados  e o Impacto no E-Commerce 
Camilla Schrappe Ribeiro 

Moderador da Parte II: Desembargador Caetano Levi 
                                           Presidente da Escola Nacional da Magistratura 
                                           Tribunal de Justiça de Minas Gerias 

Carga Horária do 
Painel  I 

4 horas-aula 

  

PAINEL II 

Dia 21 de 
maio de 
2021 
  

PARTE I 

9h 

Abertura do Painel II 

Cerimonial do Evento 
Professora Lourdes Gonçalves – Memory – Centro de Memória Jurídica. 

Das 9h às 
9h30 

Tema 1 – Compartilhamento de Banco de Dados Públicos. 
Ministro João Otavio de Noronha 

Das 9h30 
às 10h10 

Tema 2 – A Política Nacional de Proteção de dados: Prioridades. 
Waldemar Gonçalves Ortunha Junior 

Das 10h10 

às 10h40 

Tema 3 – Perspectiva Setorial: A proteção de dados do consumidor no setor de saúde. 

Pablo Meneses 

Das 10h40 
às 11h10 

Tema 4 – Principais questões relacionadas à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados  
no setor de tecnologia. 
Ana Paula Bialer 

Moderador da Parte I: Desembargador Nelson Missias 
                                        Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
  

PARTE II 

Das 11h10 

às 11h50 

Tema 5 – Os impactos da 
Lei Geral de Proteção de Dados  nas Multinacionais no Brasil – Direitos fundamentais e 

Transparência.                
Adriana Antunes Winkler 

Das 11h50 

às 12h30 

Tema 6 – Atores no Ecossistema da proteção de dados pessoais na 
Lei Geral de Proteção de Dados . Conceitos de titular de dados pessoais, agente de tratamento, 

controlador, responsável e autoridade nacional de proteção de dados. Compreender as 
diferentes responsabilidades. Aplicação do Legitimo interesse. 
Marcel Leonardi 
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Das 12h30 
às 13h 

Tema 7 – Perspectiva Setorial: A 
Lei Geral de Proteção de Dados  e o Mercado Segurador. 
Glace Karine Carvalhal 

Moderador da Parte II – Desembargador Marcio Vidal 
                                          Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

Carga Horária do 
Painel II 

4 horas-aula 

PAINEL III 

Dia 24 de 
maio de 

2021 

PARTE I 

9h 

Abertura do Painel III 

Cerimonial do Evento 
Professora Lourdes Gonçalves – Memory – Centro de Memória Jurídica. 

Das 9h às 

9h30 

Tema 1 – Responsabilidade Civil da Lei Geral de proteção de dados. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

Das 9h30 
às 10h10 

Tema 2 – A função e os limites de consentimento na proteção de dados pessoais. 
Bruno Ricardo Bioni 

Das 10h10 
às 10h50 

Tema 3 – Os Desafios do Enforcement na 
Lei Geral de Proteção de Dados . Fiscalização e aplicação de sanções. 
Miriam Wimmer 

Das 10h50 

às 11h20 

Tema 4 – Perspectiva Setorial: Compartilhamento de Dados na área da Saúde. 

Nathalia Correia Pompeu 

Moderador da Parte I – Desembargador Jones Figueirêdo Alves 
                                         Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

PARTE II 

Das 11h20 
às 12h 

Tema 5 – Principais repercussões para a atividade empresarial. 
Ana de Oliveira Frazão Vieira de Mello 

Das 12h às 
12h30 

Tema 6 – Perspectiva Setorial: Principais questões relacionadas à implementação da 
Lei Geral de Proteção de Dados  no sistema financeiro. 
Annette Martinelli de Mattos Pereira 

Das 12h30 
às 13h 

Tema 7 – Construindo partes entre a Lei Geral de 

Proteção de dados e o Código de Defesa do Consumidor 
Rafael Zanatta 

Moderador da Parte II – Juiz Jeronymo Pedro Villas Boas 

 Conselheiro Consultivo do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM) 

Carga Horária do 
Painel III 

4 horas-aula 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL DO EVENTO 

12 horas-aula 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 

6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário.   
Palmas-TO, 27 de abril de 2021. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 023, de 2021 – SEI Nº 21.0.000006094-9 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
018, de 2021 – SEI Nº 21.0.000006094-9, publicado no Diário da Justiça nº 4942, pp. 141-144 referente 
ao Workshop Finalidades das Ferramentas de Pesquisa Patrimonial, conforme segue: 
Onde se lê: 

Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 20 a 29 de maio de 2021. 
Leia-se: 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 20 a 29 de abril de 2021. 
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Palmas-TO, 27 de abril de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 024, de 2020 – SEI Nº 21.0.000008965-3 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 

gerais para participação no curso Preparatório para o Teletrabalho – Turma II, a se realizar nos dias 13 e 14 de maio de 2021, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 

Nome: Curso Preparatório para o Teletrabalho – Turma II. 
Objetivo: Orientar e capacitar servidores e magistrados para o desempenho das atividades laborais fora das instalações físicas 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em regime denominado teletrabalho, na forma da Resolução nº 20, de 24 de junho 
de 2020. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão conforme Edital nº 447, de 2020 – PRESIDÊNCIA/ASPRE –, publicado no Diário 

da Justiça nº 4.849. 
Inscrições: As inscrições ocorrerão conforme Edital nº 447, de 2020 – PRESIDÊNCIA/ASPRE –, publicado no Diário da Justiça 
nº 4.849. 
Público-Alvo: Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 

Carga Horária: 20 horas. 
Modalidade: a Distância, ao vivo. 
Local: ao vivo pela Plataforma Google Meet. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 

considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 53, sendo 30 para servidores selecionado para o Teletrabalho e  23 para a Chefia Imediata do 
Selecionado. 

2.2 Distribuição das Vagas: 

PERFIL VAGAS 

Servidores de Primeira Instância 8 

Servidores de Segunda Instância 8 

Servidores que estão em Processo de Desenvolvimento do Teletrabalho 8 

Prioridades previstas no art. 7º da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020 6 

Chefia Imediata dos Servidores Selecionados (Servidores e Magistrados) 23 

 3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Ser servidor selecionado conforme as regras estabelecidas no Edital nº 447, de 2020 – PRESIDÊNCIA/ASPRE –, publicado 

no Diário da Justiça nº 4.849.  
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os servidores e os magistrados matriculados na atividade de aperfeiçoamento deverão participar das atividades 
programadas a serem realizadas nos dias 14 e 15 de maio de 2021, das 12h às 18h, e das atividades complementares, pela 

Plataforma Google Meet da Esmat; 
4.2 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final do período de aula, mediante leitura do código do aluno, 
no formato de barras; 
4.3 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 

Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso; 
4.4 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data Horário Conteúdo Programático 

13/5/2021 
Das 12h às 
18h 

A contextualização do teletrabalho 
Conceitos; 
Modelos adotados no serviço público; 
Evolução do trabalho remoto; 

Modalidades; 
Regimes híbridos e integrais (qual o ideal para a unidade de trabalho?); 
O teletrabalho convencional versus teletrabalho contingencial; 
O modelo adotado pelas organizações no período da pandemia da Covid-19; 

Impactos do teletrabalho para tribunais e sociedade; 
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Perspectiva de cenário do modelo nas organizações. 
A produtividade em teletrabalho 
Aspectos objetivos versus aspectos subjetivos; 
Modelos de métricas; 

O estabelecimento e acompanhamento dos indicadores; 
A produtividade invisível: como mensurar? 
Acompanhamento do gestor; 
Ajustes e revisão das metas. 

Teletrabalho como ferramenta de Gestão 
Competência do Gestor e do Teletrabalhador 
Interação do Gestor e do Teletrabalhador 
Interação da equipe de trabalho e do Teletrabalhador 

Relatórios 
Avaliação TJTO e do CNJ  
Teletrabalho e Tecnologia 
Orientações Gerais da TI; 

Conformidade com Teletrabalho; 
Recursos Tecnológicos; 
Trabalho Colaborativo. 

13/5/2021 
Das 12h às 
18h 

Desafios na gestão do teletrabalho 
Perspectivas do gestor e da unidade; 
Perspectivas do teletrabalhador; 
Problemas comuns nas rotinas do teletrabalho; 
Comunicação eficaz na gestão do trabalho; 

Como lidar com a equipe presencial?; 
Desafios: O que já aprendemos com os outros órgãos da administração pública. 
Saúde Mental, Qualidade de Vida e Teletrabalho: uma relação possível. 
Planejamento, organização e gerenciamento do tempo no contexto do Teletrabalho. 

Aspectos Psicossociais do Teletrabalho. 
A nova organização do Trabalho. 
Atributos e/ou condições desejáveis para o Teletrabalhador e Chefias. 
Lideranças empáticas no Novo Normal. 

Saúde do Servidor e Qualidade de Vida 
Atitudes para manter a Saúde no Teletrabalho; 
A Importância da Atividade Física no Teletrabalho; 
Como manter Alimentação Adequada; 

Prevenir doenças durante o Teletrabalho. 
A Relação entre Ergonomia e o Trabalho Home Office 
Como o ser humano está em seu ambiente de trabalho; 

Postura; 
Equilíbrio Postural; 
Má postura e seus reflexos; 
Postura sentada – vantagens x desvantagens 

Queixas mais frequentes sentado na postura inadequada; 
Ergonomia; 
Recomendações ergonômicas para posto de trabalho na Posição sentada (NR17); 
Postura sentada correta; 

Sugestões de equipamentos ergonômicos para home office; 
Importância da ginástica laboral para produzir melhor no home office. 

Carga Horária Total 
20 horas-aula, sendo 16 horas presenciais em sala de aula e 4 horas de autoestudo e 
desenvolvimento de atividades de avaliação. 

  

Facilitador de Aprendizagem 

Nome Mauro Saraiva Barros Lima 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Administração Pública, pela Fundação Getúlio Vargas/EBAPE, onde desenvolveu como pesquisa de 
dissertação o estudo "O teletrabalho no Poder Judiciário brasileiro: ganhos para tribunais e sociedade? As 
experiências de Santa Catarina e Amazonas". Servidor de carreira do TJAM, onde exerce atualmente o cargo de 
diretor de Gestão de Pessoas. Participou da coordenação e implantação do programa de teletrabalho na 

instituição. Atua na docência em ensino superior e nas Escolas do Servidor e da Magistratura do TJAM. 
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Facilitador de Aprendizagem 

Nome Antonio Jose Ferreira de Rezende 

Síntese do 
Currículo 

Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desde 1994. Atualmente ocupa o cargo efetivo de 
analista judiciário – Ciências Econômicas. Foi nomeado para o cargo de diretor de Gestão de Pessoas. 
Formado em Ciências Econômicas, pela Universidade do Tocantins (UNITINS). Pós-Graduação em Gestão 
Púbica. 

  

Facilitadora de Aprendizagem 

Nome Glacielle Borges Torquato 

Síntese do 
Currículo 

Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria 
com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (UFT/ESMAT). Pós-Graduanda em Direito Constitucional, 
pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-Graduanda em Estado de Direito e Combate 
à Corrupção, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-Graduada em Teoria da 

Decisão Judicial, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-Graduada em Gestão do 
Judiciário, pela Faculdade Educacional da LAPA (FAEL). Pós-Graduada em Direito Municipal, pela Universidade 
Anhanguera (UNIDERP). Graduada em Direito, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Analista 
Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Atualmente ocupa o cargo em comissão de Chefe de 

Gabinete da Presidência. 

  

Facilitador de Aprendizagem 

Nome Marcelo Leal de Araujo Barreto 

Síntese do 

Currículo 

Graduado em Sistemas de Informação. Especialista em Administração de Redes e Gestão do Judiciário. 
Analista do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Atua na área de Ciência da Computação, com ênfase 
em Sistemas Operacionais, Automação de Tarefas, Administração e Segurança de Rede de Computadores, 

Criptografia e Gestão Administrativa de Contratos. Estudante do Mestrado Profissional Interdisciplinar em 
Modelagem Computacional de Sistemas (PPGMCS), da UFT-TO. Atualmente é diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do TJTO. 

  

Facilitador de Aprendizagem 

Nome Wordney Carvalho Camarço 

Síntese do 
Currículo 

Médico, Psiquiatra (Residência Médica), Título de Especialista em Psiquiatria (ABP/AMB) e Psiquiatra Forense 
(ABP/AMB). Coordenador do Serviço de Psiquiatria Clínica do Hospital Geral de Palmas (HGP). Coordenador 
Geral da Unidade de Saúde Mental (USM) do HGP. Vice-Presidente do Núcleo de Psiquiatria do Tocantins 
(NPT/ABP). Preceptor da Residência Médica de Psiquiatria da UFT/SESAU/SEMUS. Pós-Graduado em 

Criminologia, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Médico Psiquiatra do Núcleo de 
Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial (NAPsi), do TJ/TO. Diretor Técnico do Instituto de Saúde Mental 
de Palmas (ISMEP). 

  

Facilitadora de Aprendizagem 

Nome Janaína Rodrigues Araújo 

Síntese do 
Currículo 

Psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Psicologia Social, pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Servidora efetiva da Secretaria de Estado da Saúde do 
Tocantins, cedida ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, entre os anos de 2009-2019. Atualmente 
cedida ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Pós-Graduada em Criminologia, pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 

  

Facilitadora de Aprendizagem 

Nome Bárbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo 

Síntese do 
Currículo 

Formada em Psicologia, pela PUC de Goiás, em 1997. Especialista em Psicologia Jurídica, pelo Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), em Docência do Ensino Superior, pela UFRJ, e em Gestão do Judiciário, pela 
FAEL. Pós-Graduada em Criminologia, pela Esmat. Atua como psicóloga no Poder Judiciário, desde 2002, com 
experiência em perícia psicológica e saúde ocupacional. Coordenou o Centro de Saúde do Tribunal de Justiça 

na Gestão, biênio 2013-2015. Atualmente coordena a Junta Médica Oficial e é membro do Comitê Gestor de 
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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Facilitadora de Aprendizagem 

Nome Elaine Cristina Ferreira 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria 
com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (UFT/ESMAT). Pós-Graduanda em Direito Constitucional, 
pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-Graduanda em Estado de Direito e Combate 
à Corrupção, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-Graduada em Teoria da 

Decisão Judicial, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Pós-Graduada em Gestão do 
Judiciário, pela Faculdade Educacional da LAPA (FAEL). Pós-Graduada em Direito Municipal, pela Universidade 
Anhanguera (UNIDERP). Graduada em Direito, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Analista judiciária 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Atualmente ocupa o cargo em comissão de Chefe de Gabinete 

da Presidência. 

  

Facilitadora de Aprendizagem 

Nome Sandra Carvalho 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Fisioterapia, pelo CEULP-ULBRA/2010.  Pós-Graduanda em Acupuntura (atualmente). Possui 
experiência profissional em Fisioterapia. e Instrutora de Pilates. Trabalhou na Clínica Espaço Vitale como 
instrutora de Pilates, em 2011-2013, na Clínica Movimento Fisioterapia, em 2013-2016; Atendimento Home Care 

de Hidroterapia, de março a maio de 2013; Atendimento Home Care para Reabilitação Neurológica adulto, em 
paciente pós-cirúrgico de retirada de tumor benigno cerebral, em 2014-2015; Atendimento Home Care para 
Reabilitação Neurológica adulto, em paciente com paralisia facial, em 2014-2015; Atendimento Home Care para 
Reabilitação Cardiorrespiratória adulto, em paciente pós-cirúrgico cardíaco, de fevereiro a abril de 2017; 

Atendimento Home Care para Reabilitação Ortopédica , em paciente pós-cirúrgico de ombro, de janeiro a 
fevereiro de 2018. Cursos Complementares: Curso Formação em Acupuntura na Inteligência Emocional (2020); 
Curso Formação em bases da MTC e Poontos Wu Shu antigos (2020); Curso Formação em Eletroacupuntura 
(2020); Curso Formação em Aromaterapia (2020); Curso Formação em Liberação Miofascial Instrumental (2019); 

Curso Formação em Dry Needling – Agulhamento a seco (2018); Curso Formação em Reabilitação Vestibular 
(2018); Curso Formação em Reabilitação Ocular (2017); Curso Excel Básico pela ESMAT (2017); Curso 
Fisioterapia do Trabalho (2017); Curso de Atualização no Método Pilates, Pilates Avançado Update Vipilates, 
Modulos I, II, e Gestante (2012); Curso Auriculoterapia (de 16/8 a 14/9/2011); Curso “Método Pilates com a Visão 

Australiana" (dezembro de 2010);  Curso de “Avaliação e Tratamento Osteopático da Coluna Vertebral” (agosto  
de 2009); Curso de “Terapêutica de Mobilização das Articulações Periféricas” (novembro de 2008); Curso de 
“Postural Ball” (maio de 2008); Curso de “Interpretação radiológica e abordagem fisioterapêutica nas fraturas dos 
membros superior e inferior” (setembro de 2007). Currículo Lattes em: http://lattes.cnpq.br/2135906598099152.  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula do(a) servidor(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento 
Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o iníc io do 

evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capaci tação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 

6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 27 de abril de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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