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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
 
 
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO      
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002685-89.2019.827.0000 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAÍSO DO TOCANTINS NÚMERO: 0000192-
31.2018.827.2731 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
ADVOGADA: PAMELLA CRISTINA BARBOSA DUTRA BARROS OAB/TO6840 
AGRAVADO: DEUSAMAR MORAIS PINHEIRO. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
RELATOR: Desembargador RONALDO EURÍPEDES. 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE CONSULTA DE BENS PELO JUÍZO. SISTEMA 
RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não há vedações legais que 
impeçam a pesquisa, pelo juízo, no sistema RENAJUD. Havendo meios que permitam ao magistrado o acesso à existência de 
patrimônio penhorável, os quais foram criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos 
bens do devedor, dando efetividade à prestação jurisdicional, não há razão para negar o requerimento da consulta ao 
esgotamento das vias extrajudiciais pelo exequente; 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, a 4ª TURMA DA 2ª 
CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, CONHECEU do Agravo de 
Instrumento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, deferir o pleito de 
pesquisa de veículos do executado via sistema RENAJUD, e determinar a restrição de transferência/venda. nos termos do voto 
do Relator Desembargador RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. Votaram acompanhando o voto do Relator os 
Desembargadores EURÍPEDES LAMOUNIER e JOSÉ DE MOURA FILHO. REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas - TO, 13 de Março de 2019. Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023990-03.2017.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE DIANÓPOLIS 
REFERENTE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE DIANÓPOLIS NÚMERO: 0001459-
54.2016.827.2716 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADOS: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI – OAB/GO 29191, FERNANDA RAMOS RUIZ – OAB/TO 1965, MAURICIO 
CORDENONZI – OAB/TO 2223B E ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 1334A 
APELADO: JOSE FRANCISCO VIEIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO   
RELATOR: Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA 
DESISTÊNCIA PELA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS DE CREDITO RURAL. 
ARTIGO 12 DA LEI 13.340/16. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE. LEI ESPECIAL. 
NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal nº 13.340/16 
autorizou a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural, restando a previsão expressa em seu artigo 12 quanto a não 
condenação das partes envolvidas em acordos de renegociação de dívida no pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais aos patronos da parte contrária, cabendo a cada parte a responsabilidade sobre tais pagamentos. 2. Desta forma, 
não há dúvidas quanto à responsabilidade de cada parte no pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos 
patronos, em se tratando de renegociações de dívidas rurais enquadradas na referida legislação. 3. Considerando tratar-se de lei 
especial sobre o tema, com regra específica sobre os ônus da sucumbência, não há se falar na aplicação do princípio da 
causalidade no presente feito, contido na regra geral do Código de Processo Civil. De rigor a aplicação do artigo 12, da Lei 
13.340/16. 4. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, a 4ª TURMA DA 2ª 
CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao 
presente recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. Votaram acompanhando 
o voto do Relator os Desembargadores EURÍPEDES LAMOUNIER e JOSÉ DE MOURA FILHO. REPRESENTANTE DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas - TO, 13 de Março de 2019 Desembargador 
RONALDO EURÍPEDES – Relator.   
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026065-78.2018.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE COLMEIA-TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0001204-34.2018.827.2714 - JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CÍVEL DE COLMÉIA 
APELANTE: SEBASTIÃO LOPES DA SILVA 
ADVOGADO: REINALDO QUINTINO DA FONSECA – OAB/TO 8053 
APELADO: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. Em que pese o valor questionado reportar-se aos anos de 1985 a 1988, a natureza jurídica do contrato de 
depósito é distinta, porquanto o banco dispõe do valor depositado, aplicando-o e, em contrapartida, assume a obrigação de 
devolvê-lo com juros remuneratórios. Os depósitos populares são imprescritíveis e, por conseguinte, o depositante tem, a 
qualquer tempo, o direito de pleitear a restituição do valor remunerado de acordo com as regras pactuadas até o resgate (§ 1º do 
artigo 2º da Lei nº 2.313/54). 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, a 1ª TURMA DA 2ª 
CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao 
recurso nos termos do voto do Relator Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO. Votaram acompanhando o voto do Relator os 
Desembargadores RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA e MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. Ausência justificada 
da Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça VERA 
NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas-TO, 13 de março de 2019. Desembargador MOURA FILHO – Relator. 
 
APELAÇÃO Nº 0029213-97.2018.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO 
REFERENTE: AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002744-21.2017.827.2725, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO 
TOCANTINS-TO 
APELANTE: MARIA ARLETE NERES DE BARROS COSTA 
ADVOGADO: EDSON DIAS DE ARAÚJO – OAB/TO 6299 
APELADO: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: Juiz MÁRCIO BARCELOS 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. O 
cumprimento insuficiente, por parte da autora, da determinação de comprovação do estado de miserabilidade, não autoriza ao 
magistrado, de plano, cancelar a distribuição, mas sim, indeferir a justiça gratuita, com a concessão, à requerente, do prazo 
previsto no artigo 290, do Código de Processo Civil, para recolhimento das custas processuais. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação no 0029213- 97.2018.827.0000, em que figuram 
como Apelante Maria Arlete Neres de Barros Costa e Apelado Município de Miracema do Tocantins-TO. Sob a Presidência do 
Exmo. Sr. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 2ª Turma, da 2ª Câmara Cível, deste Tribunal de Justiça, por 
unanimidade de votos, conheceu do presente recurso e, no mérito, deu-lhe provimento para cassar a sentença recorrida, 
determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à instância singela para concessão de prazo para realização do recolhimento 
das custas processuais, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator, lido na assentada 
de julgamento e que deste passa a fazer parte. Votaram com o Relator os Exmos. Srs. Desembargadores ÂNGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE e RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Sr. OCTAHYDES 
BALLAN JUNIOR. Palmas-TO, 30 de janeiro de 2019. Juiz MÁRCIO BARCELOS – Relator em substituição. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004632-52.2017.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: MÁRCIO MACHADO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA A INICIAL. NÃO 
COMPROVAÇÃO DA MORA. §2º DO ART. 2º DO DECRETO 911/69. NOTIFICAÇÃO POR PROTESTO VIA EDITAL. 
ESGOTAMENTOPROCURAÇÃO ILEGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1- A 
comprovação da mora é pressuposto imprescindível neste tipo de ação em questão (súmula 72 do STJ), sendo imprescindível a 
comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo 
recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2- Não há nos autos comprovante de entrega da notificação do 
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apelado, conforme certidão dos correios esta informa que o mesmo mudou-se, portanto não notificado, assim, inexiste 
comprovante de recebimento. 3- Assim, não prova nos autos que houve nova tentativa de notificação via carta registrada com 
aviso de recebimento, no endereço constante no contrato e no documento de protesto. Neste ínterim, é inviável a notificação por 
edital sem que se esgotem os meios para que esta fosse entregue no endereço do devedor. 4- O apelante não juntou procuração 
legível aos autos, mesmo tendo sido lhe oportunizado para que assim fizesse, todavia, não cumpriu com o determinado, trazendo 
aos autos procuração ainda ilegível, evidenciando a necessidade de esforço para decodificar e compreender com clareza o 
conteúdo. 5- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº 0004632-52.2017.827.0000, em que figuram como 
apelante o Banco do Brasil S/A e apelado Márcio Machado. Sob a Presidência do Desembargador Eurípedes Lamounier, na 8ª 
Sessão Ordinária Judicial, realizada no dia 20 de março de 2019, a 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, conheceu do recurso manejado, e, no mérito, negou-lhe 
provimento, nos termos do voto do Relator. Votaram acompanhando o voto do Relator os Desembargadores Moura Filho e 
Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Drª. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas - TO, 21 de março de 
2019. Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027351-91.2018.827.0000  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS/TO 
REFERENTE: BUSCA E APREENSÃO Nº 5032500-51.2012.827.2729 – 2ª VARA CIVEL DE PALMAS -TO 
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/TO 4258A 
APELADO: JOENES MACHADO NUNES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, 
INCISO III, § 1º, DO NOVO CPC. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 
EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do 
CPC/2015, o processo será extinto, sem resolução de mérito, quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Não comprovada a devida intimação dos atos processuais do advogado 
constituído nos autos, e apenas a intimação pessoal da parte com a advertência de extinção do feito, não resta evidente a inércia 
do autor, merecendo reforma a sentença que extinguiu o processo por abandono. 3. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, a 1ª TURMA DA 2ª 
CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao 
recurso,para cassar a sentença e permitir o prosseguimento do processo originário nos termos do voto do Relator 
Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO. Votaram acompanhando o voto do Relator os Desembargadores MARCO ANTHONY 
STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. Compareceu representando a Procuradoria Geral de 
Justiça, a Procuradora VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas-TO, 13 de março de 2019. Desembargador MOURA FILHO – 
Relator. 
 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

 
 
Processo n. 0002144-35.2018.827.2702 – Procedimento do JEC 
Requerente: CONSTANCIA JOSE DE MORAIS 
Advogado: Dr. Mario Marcus Silva Pinheiro – OAB/GO 30915 
Requerido: TIM S/A 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...). Por todo o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos formulados por CONSTANCIA JOSÉ DE MORAIS em desfavor de TIM S/A, para condenar a 
requerida:a) a cancelar os serviços "RENOVAÇÃO TIM PRÉ 1,5GB + VOZ ILIMITADO - 7 DIAS", "RENOVAÇÃO TIMPRÉ 
SMART 1 GIGA" da linha o (63) 9-8102-7978, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$30,00 até o limite de R$ 
5.000,00.b) a ressarcir o autor na importância indevidamente paga, qual seja, R$ 144,88 (cento e quarenta e quatro reais e 
oitenta e oito centavos) em dobro, R$ 289,76 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) devidamente acrescido 
de correção monetária a partir da data da sentença e juros demora a partir da citação, nos exatos termos do art. 42, parágrafo 
único do CDC;Sem custas e honorários, frente ao art. 55, caput, da Lei 9.099/95. No mais determino: (...).Transitada em julgado, 
arquive-se.Alvorada/TO, 21 de Março de 2019. FABIANO GONCALVES MARQUES Juiz de Direito”. 
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Processo n. 0000093-17.2019.827.2702 – Procedimento do JEC 
Requerente: FRANCISCO OSMAR CANDIDO 
Advogado: Dr. Mario Marcus Silva Pinheiro – OAB/GO 30915 
Requerido: TIM S/A 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...). Por todo o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISCO OSMAR CANDIDO em desfavor de TIM S/A, para condenar a 
requerida:a) a cancelar os serviços "VO - 2 UPSTREAM (MINI PROMOS 3) TIM MEGAPROMO - ASSINATURA", "VO -
UPSTREAM (MINI PROMO 3) - FESTIVAL DE PREMIOS ASSINATURA", "VO - TIM RECADO BACKUP -TIM RECADO 
BACKUP DIA TOP", "CRÉDITO DO ASP: - TIM PRE SMAR 1 GB_7D" e "RENOVAÇÃO TIMPRÉ SMART 1 GIGA 7D" da linha o 
(63) 9-8136-6113, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 30,00 até o limite de R$ 5.000,00.b) a ressarcir o autor 
na importância indevidamente paga, qual seja, R$ 189,42 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) em dobro, R$ 
378,84 (trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) devidamente acrescido de correção monetária a partir da 
data da sentença e juros demora a partir da citação, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único do CDC;Sem custas e 
honorários, frente ao art. 55, caput, da Lei 9.099/95. No mais determino: (...).Transitada em julgado, arquive-se.Alvorada/TO, 21 
de Março de 2019. FABIANO GONCALVES MARQUES Juiz de Direito”. 
  
Processo n. 0002146-05.2018.827.2702 – Procedimento do JEC 
Requerente: ZAINE COSTA SOTEIRO 
Advogado: Dr. Mario Marcus Silva Pinheiro – OAB/GO 30915 
Requerido: TIM S/A 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...). Por todo o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos formulados por ZAINE COSTA SOTERIO em desfavor de TIM S/A, para condenar a requerida:a) a 
cancelar os serviços "RENOVAÇÃO TIM PRÉ 1GB + VOZ ILIMITADO - 7 DIAS", "RENOVAÇÃO TIMPRÉ SMART 1 GIGA" e 
"NULL" da linha o (63) 9-8136-6113, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 30,00 até o limite de R$ 5.000,00.b) 
a ressarcir o autor na importância indevidamente paga, qual seja, R$ 131,36 (cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos), 
em dobro, R$ 262,72 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) devidamente acrescido de correção monetária 
a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único do CDC;Sem 
custas e honorários, frente ao art. 55, caput, da Lei 9.099/95. No mais determino: (...). Transitada em julgado, arquive-
se.Alvorada/TO, 21 de Março de 2019.FABIANO GONCALVES MARQUES Juiz de Direito". 
  
Processo n. 0001389-16.2015.827.2702 – EXECUÇAÕ 
Exequente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: Dr. Renato Chagas Correa da Silva – OAB/TO4867-A 
Executado: ELTON PEREIRAD A SILVA 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA. A pedido do exequente (evento 106), determino o arquivamento do processo na forma 
do § 2º, do art. 921 do NCPC, pelo prazo de 05 (cinco) anos.Com a manifestação de alguma das partes, venha concluso. 
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, 21 de março de 2019. Fabiano Gonçalves Marques Juiz de 
Direito”. 
  

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 628/2019 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 21 de março de 2019. 
Portaria de Instauração Procedimento Administrativo Disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras providências. 
 O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA-TO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no 
art. 42, I, “n” e “u”, da Lei Estadual n. 10/96, c/c art. 166, II, da Lei n. 1818/07; 
 CONSIDERANDO o Processo Administrativo SEI 18.0.000021809-6, concernente a DECISÃO Nº 16744/2019 - 
PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA (evento: 2479885), onde determina à abertura de Processo Administrativo Disciplinar em 
desfavor de I. F. da S. (matrícula n. 145161), Técnico Judiciário de 1ª Instância; 
 CONSIDERANDO a necessidade de apurar os supostos fatos imputados ao de I. F. da S. (matrícula n. 145161), Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, concernentes ao cometimento das infrações aos artigos 134, IX e XII e 133, II, III e IX da Lei 
Estadual n. 1818/2007; 
CONSIDERANDO que em despacho foi solicitada autorização para a atuação da Equipe Especial Disciplinar da 
Corregedoria Geral da Justiça, na apuração dos fatos e condução dos trabalhos do Processo Administrativo 
Disciplinar (evento: 2479885). 
CONSIDERANDO o disposto na Decisão/Ofício nº 282/2019- CGJUS/ASJECGJUS (2484490), autorizando a atuação da 
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da Justiça. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor I. F. da S. (matrícula n. 145161), Técnico Judiciário 
de 1ª Instância, por haver, em tese, infringido o disposto nos artigos 134, IX e XII e 133, II, III e IX da Lei Estadual n. 1818/2007. 
Art. 2º. Designar os servidores membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, Raelza Ferreira Lopes 
– Técnica Judiciária de 2ª Instância e Bacharel em Direito - Matrícula nº 99624 – Presidente da Comissão; Antonio José Ferreira 
de Rezende – Analista Judiciário de 2ª Instância - Matrícula nº 91452 - Membro; Raquel Cristina Ribeiro Coimbro Coelho – 
Técnica Judiciária de 2ª Instância - Matrícula nº 283342 - Membro; Sheila Silva do Nascimento – Analista Judiciário de 2ª 
Instância - Matrícula nº 196530 – Suplente, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos noticiados. 
Art. 3º. FIXAR o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a conclusão da investigação e a entrega do relatório. 
Art. 4º. DETERMINAR à Secretária da Diretoria do Foro para encaminhe os autos deste processo à CGJUS para conhecimentos 
dos membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 5º. DETERMINAR o processamento do Procedimento Administrativo Disciplinar sob segredo de justiça. 
Art. 6º. DETERMINAR a remessa de cópia da presente Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Alvorada, de 21 de março de 2019. 
Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
JUIZ DE DIREITO 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Autos n. 0006844-13.2016.827.2706 
Classe Execução de Título Extrajudicial 
Autor BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Requerido CARLOS ALBERTO MAGALHÃES OLIVEIRA - REVEL 
Requerido DIVINO RAMOS RODRIGUES - REVEL 
Decisão - Suspensão/Sobrestamento - Por Decisão Judicial - evento 92: "1 Ante a manifestação do evento 90, suspendo 
novamente o feito até o dia 30/12/2019, o que faço por força do disposto no art. 10 da Lei 13.340/16, com as alterações 
promovidas pela Lei 13.729/2018. 2 AGUARDE-SE em cartório o término do prazo de suspensão. 3 Após, venham os autos 
conclusos para levantamento da suspensão. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 0012701-06.2017.827.2706 
Classe Monitória 
Autor BANCO BRADESCO S.A. 
Requerido JUREIDES MENDES DE ALMEIDA - REVEL 
Requerido DARCI DE BRITO VELOSO - REVEL 
Decisão - Saneamento e Organização do processo - evento 59: "1. Cuida-se de ação monitória em que foram apresentados 
embargos. 2. A parte embargante não comprovou sua condição de hipossuficiência; portanto, indefiro a gratuidade da justiça 
pleiteada. 3. Assim, resolvida essa questão, vejo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I,CPC), pois as 
provas até então produzidas são suficientes para a formação do convencimento do juízo. A ampliação da instrução probatória em 
nada poderia acrescentar ao efetivo elucidar da causa. 4. A resolução da questão pode ser tirada simplesmente do cotejo das 
provas já produzidas com a legislaçãoaplicável ao caso, comportando o feito julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC). 
5. Isso posto, DECLARO saneado o processo. 6. AGUARDE-SE o prazo de 05 (cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, 
CPC/2015. Após estável esta decisão, VENHAM-ME os autos conclusos para inclusão na lista cronológica. Cumpra-se" 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 5001043-41.2010.827.2706 
Classe Execução de Título Extrajudicial 
Autor BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Requerido MARIA CECÍLIA NEPOMUCENO CESAR - REVEL 
Requerido CHURCHILL CAVALCANTE CESAR - REVEL 
Decisão - Suspensão/Sobrestamento - Por Decisão Judicial - evento 67: "1 SUSPENDO o presente feito até o dia 30/12/2019, 
conforme requerido pelo exequente e em atenção ao que determina a lei 13.729/2018. 2 AGUARDE-SE em cartório o término do 
prazo de suspensão do feito. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 5000341-42.2003.827.2706 
Classe Execução de Título Extrajudicial 
Autor BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Requerido SANDRA RODRIGUES MONTEIRO; MAURO ALEX SOUSA MOTA e GRANJA ARAGUAIA LTDA - REVEL 



ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4464 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2019 7 

 

 
 

Decisão - Suspensão/Sobrestamento - Por Decisão Judicial - evento 104: "1 SUSPENDO o presente feito até o dia 30/12/2019, 
conforme requerido pelo exequente e em atenção ao que determina a lei 13.729/2018.2 AGUARDE-SE em cartório o término do 
prazo de suspensão do feito. Cumpra-se". 
 
Autos n. 5001045-11.2010.827.2706 
Classe Execução de Título Extrajudicial 
Autor BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Requerido SORAIA CARNEIRO DE ARAÚJO - REVEL 
Requerido MARLLON DOS SANTOS ARAÚJO - REVEL 
Decisão - Suspensão/Sobrestamento - Por Decisão Judicial - evento 70: "1 SUSPENDO o presente feito até o dia 30/12/2019, 
conforme requerido pelo exequente, o que faço com fundamento no art. 775 do CPC e lei 13.729/2018. 2 AGUARDE-SE em 
cartório o término do prazo de suspensão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA  
Autos n. 0010265-45.2015.827.2706                               Chave do processo: 157618873015 
Classe da ação: Procedimento Comum Cível                  Valor da causa: 65.000.00 
Requerente(s): LUCINEIVA BRANQUINHO MAGALHAES 
Requerido(s): COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA- UNIMED A 
Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de intimação 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 REINALDO MARTINS e demais eventuais herdeiros ou sucessores de LUCINEIVA 
BRANQUINHO MAGALHÃES, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para sejam cientificados da existência da 
presente ação e da existência de direito transmissível, e caso queiram, manifestem interesse na sucessão processual e 
promovam a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não serem habilitados no feito na condição de 
sucessores da extinta. 
OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por meio do processo judicial eletrônico e, através do número e chave do processo acima 
informados, é permitido o acesso destes na íntegra junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Link de acesso ao processo eletrônico: 
https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica&hash=f56a64ef
dc0e97207f67f799337a5d88 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Presidente Castelo Branco, n. 1621, Setor Brasil, (63) 3414-6618, Araguaína/TO - CEP: 
77.824-360. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 19 de março de 2019. Eu, ISES MARIA 
RODRIGUES COSTA, 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. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucesões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE Inventário - Nº 
003719-37.2016.827.2706 - (Chave nº 314208318416) - proposta por CREUSA CHAVESPEREIRA - CPF: 85966738149 em 
desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUSA PEREIRA - CPF: 13643371187, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, 
§ 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em 
Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
placar do fórum local. Eu, CELINA MARTINS DE ALMEIDA/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei  Araguaína-TO, 20 de março 
de 2019. FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito”. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
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DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da ação de Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0009879-10.2018.827.2706 - (Chave nº 955907787318) - proposta por SANDRA MARIA BEZERRA DA SILVA - 
CPF: 90150848153, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que 
após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para 
dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se 
o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, CELINA MARTINS DE 
ALMEIDA/Técnica Judiciária/mat238445, digitei. Araguaína-TO, 20 de março de 2019. (ass) FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da ação de  Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0024379-81.2018.827.2706 - (Chave nº 292884010618) - proposta por ROSALDINA SOUSA DA SILVA - CPF: 
78413567149, e TEREZA DE SOUZA DA SILVA - RG: 1353582, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do 
CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em 
Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
placar do fórum local. Eu, CELINA MARTINS DE ALMEIDA/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei Araguaína-TO, 20 de março de 
2019. (ass) FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito. 
 

3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Senhora UMBELINA LOPES PEREIRA, MMª Juíza de Direito em substituição, na 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO, 
na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processa a AÇÃO EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE sob número 0016124-
71.2017.827.2706, que JOSÉ FERREIRA LIMA, move em desfavor de MEGA DESPACHANTE LTDA - EPP, sendo o presente 
para citar a requerida MEGA DESPACHANTE LTDA - EPP- CNPJ:37.665.486/0001-97,na atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para no prazo de três (03) dias,PAGAR divida exequenda no valor de R$9.443,50(nove mil quatrocentos e quarenta e 
três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) 
sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, 
sob pena de penhora.2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias.3º) 
CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 
reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em 
que:1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos 
executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, 
de pleno direito, o vencimento das subsequentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, 
imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 
2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito.Tudo de conformidade com o 
respeitável despacho a seguir transcrito:"Defiro o requerido no evento 75.Uma vez esgotados todos os meios de localização do 
requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias.Prazo de publicação30 dias.Caso não 
atenda o chamado editalício, nomeio curador especial, no caso, Defensoria Pública, no qual tomará ciência do presente feito e 
apresentará defesa no prazo de 30 dias.Intimem-se e cumpra-se."(Ass) UMBELINA LOPES PEREIRA Juíza de Direito em 
substituição e "Defiro a gratuidade da justiça.Atendido o disposto no artigo 798 inciso I, alíneas a e b, do NCPC.ARBITRO os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, art. 827, do NCPC).CITE-SE a parte Executada 
para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora. Em seguida,seja ele INTIMADO quanto ao 
prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de embargos,contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido 
(NCPC, arts. 915 e 231, inciso II).CIENTIFIQUE-SE o executado de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (829 §1º do NCPC); b) No prazo para embargos, poderá requerer o 
pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até1% (um por cento), 
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (NCPC, art. 916).Decorrido o prazo acima (três dias), DETERMINO que o presente feito volva-me 
concluso para promover a penhora por meio do sistema Bacen-jud.Caso não seja encontrada aparte Executada, DETERMINO 
que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas 
na Lei n. 8.009/90; e nos 10(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procure a parte Executada por 2 (duas) vezes em dias 
distintos para citação; não a encontrando, CERTIFIQUE o ocorrido, caso verificar a suspeita de OCULTAÇÃO, realizará a 
CITAÇÃO COMHORA CERTA, certificando o ocorrido.( artigo 830 e parágrafo 1º do NCPC).Poderá o Sr. Oficial de Justiça,em 
sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do CPC.Deverá a escrivania providenciar a certidão prevista no artigo 828, do 
NCPC.Expeça-se carta precatória." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha -Juiz de Direito.ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será 
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nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
em 21 de março de 2019.Eu KEILA PEREIRA LOPES, que digitei.UMBELINA LOPES PEREIRA Juíza de Direito em substituição 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo 
da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5015324-
94.2013.827.2706, proposta pela ESTADO DO TOCANTINS em face de SONIA MARIA CASCAES, CPF nº 312.984.009-53 e 
PEDRO CASCAES FILHO, CPF nº 291.075.479-00, ambos sócios da empresa executada CASA DE SANTA CATARINA IND. E 
COM. IMP. EXPORTAÇÃO, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. Sentença proferida no evento n.º 74 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Diante da rejeição da exceção de pré-executividade oposta, a parte executada protocolou agravo de instrumento junto 
ao Tribunal de Justiça do Tocantins sob o nº 0004080-87.2017.827.0000, no qual foi proferido acórdão que deu provimento ao 
recurso reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito exequendo, determinando a extinção da presente 
execução fiscal. Destarte, ante a comunicação do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJTO, em que reconhece 
aprescrição do crédito tributário objeto desta execução fiscal, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas, ante a isenção conferida à Fazenda Pública. Condeno o Estado do 
Tocantins ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, 
com base no art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, consoante 
dispõe o art. 496, §3º, II, do CPC/2015. Providências do cartório: Intimem-se as partes da presente sentença. Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 15 de março de 2019. Milene de Carvalho Henrique Juíza de 
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 de março de 2019 (21/03/2019). Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo 
da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5003582-
43.2011.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, 
CPF nº 144.961.351-91, 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 r. Sentença proferida no evento n.º 60 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do NCPC, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face de 
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 58. Condeno a 
parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Homologo a renúnica ao prazo recursal. Providências do 
cartório: a). Havendo constrição de bens moveis do devedor, providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido 
realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se ofício ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva; b). Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, determino a expedição de ofício ao CRI determinando seu cancelamento, contudo, ficando 
sua expedição condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; c). Cientifique-se à 
exequente da presente, ante a renúncia ao prazo recursal; d). Intime-se o executado da presente sentença, com prazo de 15 
(quinze) dias, via sistema eletrônico, caso tenha advogado constituído ou, pessoalmente caso tenha sido citado dessa forma, ou 
por edital nasdemais hipóteses. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 15 de março de 2019. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 21 de março de 2019 (21/03/2019). Eu, AMAURI SOUSA MOURA, 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 DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s)executado(s): CARLINDO DA SILVA BARBOSA - CPF/CNPJ n°15.148.121/0001-52 , por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019172-
04.2018.827.2706, que lhe move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 10.543.46 (dez mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavo), representada pela CDA n° J-
2710/2018, datada de 09/05/2018, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais. Cumpra-se. Araguaína, 19 de outubro de 2018. (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." 
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 19 de março de 2019 (19/03/2019). Eu,JESSICA DIAS DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITA ÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s)executado(s): JAIR LUIZ MONTES - CPF/CNPJ n°: 195.833.461-87, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCALN.º 0019664-93.2018.827.2706, que lhe 
move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco)dias, para pagar a importância de R$ 14.282,83 
(quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos),representada pela CDA n° J-3369/2018, datada de 
30/05/2018, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo,em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos termos do art. 257,inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da 
inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital 
de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;Cumpra-se. 
Araguaína, 19 de outubro de 2018 . (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,aos 19 de março de 2019 
(19/03/2019). Eu, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE -  CPF/CNPJ n°: 011.116.591-17, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
5000497-49.2011.827.2706, que lhe move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 110.584,13 ( cento e dez mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), representada 
pela CDA n° C-1112/2011, datada de 23/05/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. 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 Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não seja encontrado endereço diverso da 
inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, DETERMINO desde logo, a CITAÇÃO POR 
EDITAL do executado JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE.Intime-se a exequente da presente decisão.Cumpra-
se. Araguaína, 02 de agosto de 2018. (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 de março de 2019 
(21/03/2019). Eu, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo: 30 (trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, queatravés deste 
CITA o(s)executado(s): INCORPORADORA PANORAMA LTDA - CPF/CNPJ n°:02.494.367/0001-34 , por estar atualmente em 
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lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência daAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5004137-
60.2011.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bemcomo, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.293,45 (dois mil, duzentos e noventa etres reais e quarenta e cinco centavos), representada pelas CDA n° 
000472/2007, 000474/2007, 000477/2007,000478/2007, 000479/2007, 000604/2007, 000634/2007, 000696/2007, 032438/2007 e 
032450/2007 datadas de01/12/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) aExecução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegurea atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidospor terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida 
aparte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso derevelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizadoendereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desdelogo, a 
expedição do Edital de Citação,com prazo de 30 (trinta) dias , observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
deExecuções Fiscais. Araguaína, 06 de novembro de 2018. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito " E para 
queninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
daJustiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado doTocantins, 
aos 20 de março de 2019 (20/03/2019). Eu,KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo: 30 (trinta) dias. 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, queatravés deste 
CITA o(s)executado(s): CARLOS MAGNO MACHADO LEMOS E DANIELA RIBEIRO ALENCARLEMOS - CPF/CNPJ n°: 
587.942.711-00 948.591.081-91 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, paraque tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5005623-12.2013.827.2706, que lhe move aESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 22.597,62(vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e 
sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° C-467/2012,datada de 18/05/2012, acrescida de juros, atualização 
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazogarantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de créditolocal, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens à penhora, ou indicando àpenhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de ProcessoCivil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 
perante esta Central de ExecuçõesFiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: 
"Caso não seja encontradoendereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da 
diligência citatória, defiro desdelogo, a CITAÇÃO POR EDITAL, em relação aos sócios CARLOS MAGNO MACHADO 
LEMOS e DANIELA RIBEIRO ALENCARLEMOS, com prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Araguaína - TO, 16 de abril de 
2018. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE.Juíza de Direito " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicadouma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade eComarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 de março de 2019 (20/03/2019). Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA,Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos: 5019944-52.2013.827.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): CLESO FERNANDES DE MORAES - CPF: 231.670.841-20 
SENTENÇA: Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do NCPC, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face 
de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 61. Condeno a 
parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Providências do 
cartório: a). Havendo constrição de bens moveis do devedor, providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido 
realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se ofício ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva; b). Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, determino a expedição de ofício ao CRI determinando seu cancelamento, contudo, ficando 
sua expedição condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; c). Cientifique-se à 
exequente da presente, ante a renúncia ao prazo recursal; d). Intime-se o executado da presente sentença, com prazo de 15 
(quinze) dias, via sistema eletrônico, caso tenha advogado constituído ou, pessoalmente caso tenha sido citado dessa forma, ou 
por edital nas demais hipóteses. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular 
nº218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
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COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 20 de março de 2019. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito. 
 

ARAGUATINS 
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: 1° LEILÃO: dia 17 de abril de 2019, a partir das 15h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação.  2° LEILÃO: dia 17 
de abril de 2019, a partir das 15h30min, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil (50% do valor da avaliação). LOCAL: No 
Fórum desta Comarca, sito à Avenida Araguaia, Quadra 8911, Lote 2, Centro, Araguatins/TO e simultaneamente através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO N°. 5000002-85.2000.827.2707 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente 
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e Requeridos JOÃO LUIZ DE MELO (CNPJ 01.671.585/0001-34) CDA: 11.2.98.000354-70 e 
11.6.98.001101-10 BEM(NS): 01) Parte do lote 0 09 da quadra 29, situado à Rua Bartolomeu Bueno da Silva, em Araguatins/TO, 
com área de 652,50m2, dentro dos seguintes limites e confrontações: 14,50m de frente para a Rua Bartolomeu Bueno da Silva; 
14,50m de fundo, dividindo com o lote n° 06; 45,00m pela lateral direita, dividindo com a outra parte do lote 09 de propriedade 
dos vendedores; 45,00m pela lateral esquerda, dividindo com o lote 08, construído sobre si. Benfeitorias: Um ponto comercial, 
construído com tijolos de 8 furos, com a cobertura de estrutura metálica e telha de zinco em perfeito estado de conservação, 
onde funciona atualmente o Supermercado Irmãos Souza. Imóvel Matriculado sob n° 2.152 no Oficio de Registro de Imóveis e 
Tabelionato l de Notas da Comarca de Araguatins/TO, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 02) Parte do 
lote de terra urbano n° 16, da quadra n° 29, situado à Rua Nero Macedo, em Araguatins/TO, com área de 540,87m2, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: 10,85m de frente para a Rua Nero Macedo; 10,85m de fundo, dividindo com os lotes 06 e 10; 
49,85m pela lateral esquerda, dividindo com parte do lote 16 e 49,85m pela lateral direita com os lotes 05 e 17. Benfeitorias: Um 
prédio recém reformado em perfeito estado de conservação e uso, onde atualmente funciona o depósito do Supermercado 
Irmãos Souza. Imóvel Matriculado sob n° 1.284 no Oficio de Registro de Imóveis e Tabelionato l de Notas da Comarca de 
Araguatins/TO, avaliado em R$ 100. 000,00 (cem mil reais). (RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais), em 23 de janeiro de 2.019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da 
correção. DEPOSITÁRIO: ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES, Depositário Público da Comarca. ÔNUS: Itens 
01 e 02) Eventuais constantes nas Matrículas Imobiliárias respectivas.  VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 14.405,01 
(quatorze mil quatrocentos e cinco reais e um centavo), em 04 de julho de 2.017. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MMA, 
JUCETINS n°. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, a ser paga pelo arrematante, que deverá ser depositada em guia vinculada a este processo. Havendo acordo, a 
comissão devida será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo executado. Em havendo extinção por 
pagamento, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação - o que for menor - a ser pago pelo 
executado.  **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTIJ e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) - e custas 
processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos 
anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA 
ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista.  PARCELAMENTO: Em 
caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido juros de poupança, garantida a integralização do lance 
por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 
(exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou  de terceiro, com valor 
declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não 
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sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido 
de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer 
das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vmcendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será 
imposta a perda da caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 
arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 
que não interfere na continuidade da disputa.  LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender 
arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir 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 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.  VENDA DIRETA: Não tendo havido sucesso quanto à alienação em leilão pública do(s) 
bem(ns) penhorados(s), não havendo interesse o Exequente em adjudicá-lo(s), bem como considerando a possibilidade de a 
mesma ser efetuada diretamente a eventuais interessados, será procedida à venda direta do(s) bem(ns) penhorado(s), pelo 
prazo de 90 (noventa) dias. 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. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado 
o executado JOÃO LUIZ DE MELO, na pessoa de seu Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; 
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superficie, concessão de uso especial para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso 1, do Código de 
Processo CivilI2015 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 § 1° do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2° do Código de Processo Civil/20 15). E rara que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém  possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins. Araguatins/TO, 07 de março de 2019.  JOSÉ 
CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR 
Juiz de Direito 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  PRAZO DE  30 DIAS 
Ação Penal Procedimento Ordinário nº 0001947 - 47.2018.8.27.2713. Autor: Ministério Público Estadual Acusado: FELIPES 
MARTINS FERREIRA O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MM. Juiz Substituto na Vara Criminal esta Comarca 
de  Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.  FAZ SABER A TODOS QUANTO O  RESENTE  EDITAL 
VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM , que tramita por esta Escrivania os autos acima  elencados,  ficando através 
deste devidamente  INTIMADA a vítima SARAH LUNAYRA CARNEIRO DA SILVA, brasileira,  estudante, solteira, natural de 
Marabá - PA, filha de Lusiene Carneiro da Silva e Jacy Santiago Pereira da Silva, RG  Nº.  412705 SSP - TO, CPF Nº. 
009.542.862 - 35, residente à Av. Tenente Siqueira Campos, nº. 1373, próximo a Faculdade Uniesp, Setor Novo Planalto em 
Colinas do Tocantins - TO. (63) 9 9269 - 7796. , estando em lugar incerto e não sabido, da se sentença de Extinção da 
Punibilidade parte dispositiva a seguir transcrita: “POSTO ISTO, considerando que até o momento não  oi oferecida denúncia ou 
sequer instaurado o Inquérito Policial,  conforme simples pesquisa pelo sistema e -proc, aplicando  analogicamente o Código de 
Processo Civil,  revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que faço com  fundamento no art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil. Intime a suposta vítima, informando a revogação da medida e a  extinção da presente 
cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja 
novas ofensas. Caso não seja encontrada, intime por Edital.  Decorrido o prazo do recurso dê baixa nos autos com as cautelas 
de praxe. Publique -se, Registre-se Intimem-se.Colinas do Tocantins, 07de fevereiro de 2019.".Para conhecimento de todos é 
passado o presente  Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Eu, Poliana Silva Martins -Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevo.Colinas do Tocantins, 19de março de 2019.CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz Substituto Respondendo 
pela vara Criminal. 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0002506-92.2018.827.2716 
DENUNCIADO: ACILON FERREIRA GOMES 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0002506-92.2018.827.2716, 
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ACILON FERREIRA GOMES, brasileiro, 
união estável, lavrador, nascido aos 18/04/1958, natural de Dianópolis/TO, inscrito sob o RG 999.041 SSP/TO e CPF 
029.681.251-09, filho de Ana Ferreira dos Santos, como incurso nas sanções do Artigo 12, da Lei nº 10.826/03 . E como esteja 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado 
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente constituído ou da 
Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão) arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) 
esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública 
para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se 
acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 21 de março de 2019. Eu, EMITERIO 
MARCELINO MENDES FILHO, Técnico Judiciário, digitei e conferi. MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0000734-60.2019.827.2716 
DENUNCIADO: ARY JORGE NUNES DA SILVA 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
esse meio INTIMA ARY JORGE NUNES DA SILVA, solteiro, motorista, nascido aos 23/11/1981, natural de Dianópolis-TO, filho 
de Valdelice Nunes da Silva, RG nº 450610 SSp/TO, CPF nº 996.638.801-04, residente em local incerto e não sabido, para no 
prazo de quinze (15) dias , a comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, 
situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA 
proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000734-60.2019.827.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "(...) Transcorrido o 
prazo de vigência das medidas, acima fixado, sem a notícia de novos fatos de violência a este Juízo ou à autoridade policial,  tal 
silêncio será interpretado como manifestação tácita da ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, 
c/c o art. 13, da Lei nº. 11.340/06, devendo a Escrivania certificar e fazer imediata conclusão para extinção do feito. 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. Intimem-se o MPE e a autoridade policial. Intime-se o autor do fato pessoalmente. Caso não seja encontrado, intime-o por 
Edital. Cumpra-se. Dianópolis, data certificada pelo sistema. MANUEL DE FARIA REIS NETO Juiz de Direito".DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, aos 21 de março de 2019. Eu, EMITERIO MARCELINO 
MENDES FIILHO, Técnico Judiciário, lavrei o presente. MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de Direito 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Intimações aos advogados 
 
INTIMAÇÃO AO AVOGADO 
Processo nº 5000021-94.1996.827.2719 
Chave se Segurança: 366821103214 
Ação de Cumprimento de Sentença 
Reqte: Wanderley Souza Cardoso e Francisca Lopes Cardoso 
Reqdo:  SATMA SUL AMERICA PARTICIPACOES S/A 
FINALIDADE: INTIMAR os procuradores JULIO ALENCASTRO VEIGA FILHO OAB/GO 647 eALBERTO MÁRCIO DE 
CARVALHO OAB/RJ 93.040 da parte executada SATMA SUL AMERICA PARTICIPACOES S/A (33.429.226/0001-61) nos 
termos da impugnação(evento40), para, querendo impugna-la no prazo de 10(dez) dias, conforme despacho seguinte transcrito. 
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“Proceda a escrivania o cadastro do advogado da executada SULAMERICA SEGUROS no sistema E-proc e intime-o do 
despacho do evento40. 2 Caso não seja possível, proceda-se a intimação via diário. 3.Após, voltem conclusos.4. Int.Formoso do 
Araguaia/TO, 12 de DEZEMBRO de 2018.Luciano Rostirolla Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(vinte) DIAS 
Autos: 5000103-71.2009.827.2719 – Chave de Segurança 111997393214 
Classe: Execução Fiscal 
Exequente:  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: TRANSPORTADORA TOCANTINS NORTE SUL LTDA 
O DOUTOR LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Formoso do Araugia/TO, na forma da 
lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tem curso 
uma Ação de Execução Fiscal, acima identificada, sendo o objetivo deste CITAR o executado TRANSPORTADORA 
TOCANTINS NORTE SUL LTDA - CNPJ: 08793766000182 e os sócios PAULO VINICIUS DE JESUS ANDRADE CPF n. 
010.147.661-25 e WEDER JOSE DE OLIVEIRA CPF n. 768.485.231-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida no valor de R$ 12.483,37(Doze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e 
sete centavos), representada pela CDA nº A-1056/2008 que deverá ser atualizada com juros e encargos legais, custas 
processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito corrigido, salvo embargos, 
ou, no mesmo prazo, garantir a execução nomeando bens à penhora, livres e desembaraçados, sob pena de serem penhorados 
tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. O prazo para interposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados 
da intimação da penhora.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia/TO, aos 21 de março de 2019. 
Eu, (JOANA GOES DE CASTRO MIRANDA), Escrivã Judicial, digitei.LUCIANO ROSTIROLLA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(vinte) DIAS                                                                      
Autos: 5000947-79.2013.827.2719 - Chave de Segurança 245205987613 
Classe: Execução Fiscal 
Exequente:  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MARCOS GUIMARÃES DE CASTRO 
O DOUTOR LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Formoso do Araguaia/TO, na forma 
da lei...     
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tem curso 
uma Ação de Execução Fiscal, acima identificada, sendo o objetivo deste CITAR o executado MARCOS GUIMARÃES DE 
CASTRO - CPF: 469.587.896-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida 
no valor de R$ 4.342,10, representada pela CDA nº C-466/2013 que deverá ser atualizada com juros e encargos legais, custas 
processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito corrigido, salvo embargos, 
ou, no mesmo prazo, garantir a execução nomeando bens à penhora, livres e desembaraçados, sob pena de serem penhorados 
tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. O prazo para interposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados 
da intimação da penhora.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia/TO, aos 21 de março de 2019. 
Eu, (JOANA GOES DE CASTRO MIRANDA), Escrivã Judicial, digitei. LUCIANO ROSTIROLLA/Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(vinte) DIAS   
Autos: 5000846-42.2013.827.2719 - CHAVE DE SEGURANÇA 935203227313 
Classe: Execução Fiscal 
Exequente:  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MARCOS GUIMARÃES DE CASTRO 
O DOUTOR LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na forma da 
lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tem curso 
uma Ação de Execução Fiscal, acima identificada, sendo o objetivo deste CITAR o executado MARCOS GUIMARÃES DE 
CASTRO - CPF: 469.587.896-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida 
no valor de R$246.273,14(Duzentos e quarenta e seis mil, Duzentos e setenta e tres reais e Quatorze centavos), 
representada pela CDA nº 341/2013; C-345/2013; C-346/2013 e C-358/2013 que deverá ser atualizada com juros e encargos 
legais, custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito corrigido, 
salvo embargos, ou, no mesmo prazo, garantir a execução nomeando bens à penhora, livres e desembaraçados, sob pena de 
serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. O prazo para interposição de embargos é de 30 
(trinta) dias, contados da intimação da penhora.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia/TO, aos 
21 de março de 2019. Eu, (JOANA GOES DE CASTRO MIRANDA), Escrivã Judicial, digitei. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE 
DIREITO 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA – Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei. 
DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: CARLITO DELFINO SOARES - CPF: 16748042100 que, atualmente, se encontra 
em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo de - Monitória - Nº 5000114-95.2012.827.2719 - (Chave nº 
679375265612) - que lhe move BENEDITO BERNARDO DE BARROS - CPF: 12424218153 para, querendo em 15(QUINZE) 
DIAS, efetuar o cumprimento da obrigação e opagamento de honorários advocatícios de cinco (5%) atribuido a causa, 
com seus correções, e/ou apresentar resposta por meio de Embargos Monitorio, caso cumpra a obrigação noprazo, será isento 
de custas processuais, sob pena de constituir em pleno direito o títuloexecutivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. O prazo acima estabelecido contar-se-á da data da publicação, que será procedida em única vez, que não havendo 
manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos 
expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu(JOANA GOES DE 
CASTRO MIRANDA). Escrivã/Técnico Judiciário que digitei e subscrevi. Formoso do Araguaia/TO, 21 de março de 2019 
LUCIANO ROSTIROLLA Juiz de Direito 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
 

P O R T A R I A nº 12/2019 
O Excelentíssimo Senhor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o disposto na Decisão CHGABCGJUS nº 911 juntada no processo SEI nº 19.0.000009027-4, a qual prorroga 
o prazo de realização das correições gerais ordinárias até o mês de maio do corrente ano. 
CONSIDERANDO que o Magistrado Diretor do Foro já havia designado audiências na 2ª Vara Cível desta Comarca da qual é 
titular para os dias 25 e 26 de Março de 2019. 
CONSIDERANDO que o Magistrado Diretor do Foro fora convocado através do Despacho/Ofício nº 87/2019 da Presidência (Sei 
nº 19.0.000000717-2) para participar do  XXIV FONAJUV e VI FONAJUP na cidade de Palmas/TO entre os dias 27 a 29 de 
março de 2019. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - REDESIGNAR a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de Guaraí para o período de 13 a 17 de 
maio de 2019. A abertura oficial dos trabalhos ocorrerá às 09 horas do dia 13 de maio/2019 no salão do Tribunal do Júri. 
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Enviando cópia da presente portaria à Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, bem 
como à Presidência do Tribunal de justiça do Estado do Tocantins. 
  
 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO.  (21/03/2019) 
  

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito/Diretor do Foro 

 
 

GURUPI 
Juizado especial criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS) 
O DR. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Gurupi - TO, na 
forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório 
do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 0002542-82.2019.827.2722, que a Justiça Pública move 
contra ROSECLER DE ALMEIDA, brasileiro(a), união estável, empregada doméstica, nascida aos 26/04/1964, natural de 
Goiânia - GO, filho(a) de LUZIANO XAVIER DE ALMEIDA e MARIA JOSE MOREIRA, portador do RG nº 1.095.564 SSP/TO 
e do CPF nº 042.487.001-07, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 
11.343/06. E, como não foi encontrado(a) para ser citado(a) pessoalmente, fica CITADO(A) pelo presente da Denúncia ofertada 
nos autos acima descritos e INTIMADO(A) da Audiência de Proposta de Suspensão Condicional do Processo, designada 
para o dia 15/04/2019, às 14:00 h, devendo comparecer acompanhado(a) de advogado e, na falta deste, ser-lhe-á designado 
Defensor Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95). DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Gurupi-TO, aos 21 de março de 
2019. Eu, Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e afixei cópia do presente edital no placard do Foro local. 
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ITAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO DIVORCIO LITIGIOSO 
Autos n°0000817-91.2015.827.2724  
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de direito respondendo por esta comarca da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente 
Edital de Publicação de sentença a Classe: Divórcio Litigioso SENTENÇA Vistos. JONAS PEREIRA DA SILVA, já qualificado na 
inicial, ajuizou a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO  em face de  ONEIDE PEREIRA DA SILVA Dispositivo Ante o 
exposto e o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação dada pela na EC 
número 66/2010 c/c art. 1.580 do Código Civil, decreto o divórcio do casal JONAS PEREIRA DA SILVA e ONEIDE PEREIRA DA 
SILVA Arbitro honorários advocatícios em favor da Advogada nomeada Curadora Especial, Dra. Adrianny Ribeiro Duarte, OAB 
TO - 6034, (vide anexo do evento 8 e 11), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser suportado pelo Estado do Tocantins, 
considerada a singeleza da demanda, observando-se que o profissional que atua na Defensoria Pública da comarca patrocinou o 
feito. Expeça-se o mandado de averbação ao cartório competente, consignando que a autora permanecerá com o nome de 
casada,  ONEIDE PEREIRA DA SILVA , tendo em vista não haver manifestação expressa em sentido contrário.  Sem 
condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita Serve a 
presente decisão como mandado de averbação deste divórcio ao competente Cartório de Registro Civil da cidade de São 
Sebastião do Tocantins/TO, nos termos da Certidão de Casamento e dos dados constante da carteira de identidade da parte 
autora - anexos do evento 1, observando-se ainda a Gratuidade da Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 
com as cautelas de praxe. Sem custas processuais, ante a Justiça Gratuita deferida P.R.I. Cumpra-se .E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que expedisse o presente edital no Diário da 
Justiça. Itaguatins, 19 de março de 2019, Dr. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito respondendo por esta comarca. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do  Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos virem o presente edital de 
intimação com prazo de 20 dias, extraído da Ação de Execução Fiscal, nº 5000059-34.2009.827.2725, onde UNIÃO FAZENDA 
NACIONAL move em desfavor de SUPERMERCADO GLOBO LTDA E DAISY SAMPAIO BARBOSA, virem ou dele 
conhecimento tiverem que ficam por este, INTIMADOS, SUPERMERCADO GLOBO LTDA CNPJ: 01.934.598/0001-59 E 
DAISYSAMPAIO BARBOSA CPF: 154.647.505-25, para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o teor da avaliação: "I 01 (um) 
imóvel urbano, localizado na Rua 08, Setor Flamboyant I, nesta cidade, com área total de525,00m2, devidamente registrado no 
Controle de Cadastro Imobiliário da Prefeitura sob o n° 6024, em nome da executada Daisy Sampaio Barbosa, com limites e 
confrontações descritos no cadastro municipal, sendo que a área edificada no imóvel foi destruída, não havendo, portanto, 
benfeitorias no imóvel avaliado, encontrando-se totalmente abandonado, sem conservação. DA AVALIAÇÃO: CONCLUSÕES 
FINAIS; Considerando que no imóvel urbano não há benfeitorias edificadas e estando localizado no Setor Flamboyant I, local 
onde há pavimentação asfáltica, setor residencial e comercial, com edificações residenciais próximas ao imóvel. Considerando 
finalmente,pesquisas realizadas junto a corretores de imóveis e avaliações da Prefeitura Municipal desta cidade, é que o imóvel 
acima descrito em RS 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais). DESPACHO: "Proceda-se a avaliação requerida pela 
exequente, após intimem-se as partes para manifestar sobre a referida avaliação no prazo de 10 dias. Em caso de concordância 
com o valor da avaliação, proceda-se os atos necessários para a realização do leilão. Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do 
Tocantins - TO, data e hora geradas automaticamente pelo Sistema EPROC/TJTO. Dr. André Fernando Gigo Leme Netto-Juiz de 
Direito". E,para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma 
via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, em 19 de 
março de 2019. Eu, MARINALVA TAVARES CAMPOS DOS SANTOS, o digitei. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
Ação Penal n. 0001966-48.2017.827.2726 
REU: DAYMERSON SILVEIRA FREITAS 
Defensor: Defensoria Pública 
CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ 
SABER, pelo presente edital com prazo de 90 dias, extraído dos autos de AP 0001966-48.2017.827.2726 em que figura como 
réu DAYMERSON SILVEIRA FREITAS, já qualificado E revel nos autos, INTIMAR da SENTENÇA condenatória, parte final a 
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seguir transcrita: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido estampado na denúncia para condenar o acusado DAYMERSON 
SILVEIRA FREITAS na sanção do artigo 163 § único, III do CP. Assim, Assim, fixo a pena definitivamente em 09 (nove) meses e 
22 (vinte e dois) dias de detenção. fixo a pena de multa em 20 ( vinte) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo 
vigente ao tempo do fato, tendo em vista a ausência de informações concretas acerca da atual situação econômica do réu. A 
pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, conforme inteligência dos artigos 33, §§ 
2º  e 3º do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e o Sursis, tendo em vista não estarem 
satisfeitos, respectivamente, os requisitos previstos nos art 44 e 47 do CPB. Fixo o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) 
para reparação do dano causado. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que não vislumbro a presença dos 
requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Sem custas, por se tratar de 
réu assistido pela Defensoria Pública (artigo 12 da Lei n. 1.060/50).P.R.I.  Cledson José Dias Nunes, Juiz de Direito titular. 
Miranorte-TO, 14/03/2019. Dado e passado nesta Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de 
março do ano de dois mil e dezenove. Eu, Escrivã, lavrei o presente 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
Ação Penal n. 0000878-43.2015.827.2726 
REU: CLEYTON ALVES MENDES 
Defensor: Dr. Alberto Geofre Wanderley Neto 
CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ 
SABER, pelo presente edital com prazo de 90 dias, extraído dos autos de AP 0000878-43.2015.827.2726 em que figura como 
réu CLEYTON ALVES MENDES, já qualificado E revel nos autos, INTIMAR da SENTENÇA condenatória, parte final a seguir 
transcrita: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido estampado na denúncia para condenar o acusado CLEYTON ALVES 
MENDES na sanção do artigo 16 da lei 10826/03. Assim, Assim, fixo a pena definitivamente em 03 ( três) anos de reclusão. fixo 
a pena de multa em 10 ( dez) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista a 
ausência de informações concretas acerca da atual situação econômica do réu. A pena privativa de liberdade deverá ser 
cumprida inicialmente em regime ABERTO, conforme inteligência dos artigos 33, §§ 2º  e 3º do Código Penal. Cabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito, uma vez que o réu preenche os requisitos previstos nos 
art 44 e 47 do CPB, sendo Prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 05 cinco salários 
mínimos. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, uma vez ausente prova do prejuízo. Concedo ao réu o direito 
de apelar em liberdade, uma vez que não vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 
seguintes do Código de Processo Penal. Custas pelo réu.P.R.I.  Cledson José Dias Nunes, Juiz de Direito titular. Miranorte-TO, 
15/03/2019. Dado e passado nesta Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezenove. Eu, Escrivã, lavrei o presente 
 

NOVO ACORDO 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 580/2019 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 18 de março de 2019 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO o disposto do artigo 107 da Lei Complementar nº 10/96 e às determinações do Provimento nº 11/2019, da 
Douta Corregedoria de Justiça deste Estado; 
CONSIDERANDO a revogação do Provimento n.º 02/11 pelo Provimento n.º 11/2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça 
do Estado do Tocantins, restabelecendo as Correições a serem realizadas durante o primeiro trimestre de cada ano; 
CONSIDERANDO  a Decisão Nº 911 / 2019 - CGJUS/CHGABCGJUS em que autoriza  expressamente a prorrogação do prazo 
de realização das correições gerais ordinárias, previstas no artigo 18, do Provimento nº 11/2019/CGJUS-TO, até o mês de maio 
do corrente ano. 
CONSIDERANDO o que dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, 
trazendo o procedimento da Correição Geral Ordinária. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a realização da Correição Ordinária pela Diretoria do Foro da Comarca de Novo Acordo, com inicio em 
01 de abril de 2019, às 08:00 horas, com fim previsto para o dia 05 de abril de 2019, às 18:00 horas. 
Art. 2º - Designo para exercer o cargo de Secretária da Correição a servidora Luciana Nascimento Alves, bem como para 
acompanhar os trabalhos o servidor Henrique de Almeida e Silva. 
Art. 3º - Designo a colaboradora Mykaela Maurício Macedo como ouvidora da correição, com a função de receber reclamações 
da população, advogados e pessoas interessadas, sendo aceitas reclamações anônimas a serem recebidas pelo telefone do 
Fórum. 
Art. 4º - Expeça-se Edital de Correição, convidando as partes, advogados, Ministério Público, autoridades, serventuários, 
servidores, funcionalismo e a população em geral para que durante os trabalhos apresentem suas queixas, reclamações e 
sugestões para o aprimoramento da prestação jurisdicional, informando ainda que não haverá solenidade de instalação da 
correição. 
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Art. 5º - O Secretário da Correição deverá ainda oficiar à Corregedoria Geral de Justiça e o Órgão de Publicidade do Tribunal de 
Justiça (para apresentação no site do TJTO), informando a realização da correição, e estendendo o convite a todos os 
interessados. 
Art. 6º - O Secretário da Correição deverá providenciar a publicação do Edital via DJ, exposição no mural do Fórum, das 
Prefeitura, Câmaras de Vereadores, Postos de Saúde e demais órgãos públicos das cidades que compõem a Comarca de Novo 
Acordo, com apoio integral dos Oficiais de Justiça, certificando o cumprimento. 
Art. 7º - Não será suspenso o expediente forense nos dias e correição, e nem as audiências designadas. 
Art. 8º - Não é necessária a devolução de processos  aos cartórios. 
Art. 9º - Por fim, determino a autuação do procedimento administrativo de Correição, pelo Secretário da Correição, no âmbito da 
Diretoria do Foro, iniciando-o com cópia desta Portaria e depois o Edital, onde serão juntados todos os demais documentos 
referentes aos atos correicionais. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA , MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de 
Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo 
e respectivo Cartório, se processam os autos da Ação de Procedimento Comum Cível, registrada sob n.º 0033433-
41.2014.827.2729, interposta por MAYCON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO em desfavor de VANESSA NASCIMENTO 
CARDOSO e VINICIUS DA SILVA CARDOSO, brasileiro(a), para conhecimento de terceiros e desde já ficam INTIMADOS por 
este edital para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 07/05/2019 15:30:00., a realizar-se 
no Fórum local Palácio Marquês São João da Palma, sito à AV. Teotônio Segurado, Paço Municipal. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será publicado na forma da lei. 
Palmas/TO, 20/03/2019, Técnica Judiciária o digitou. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0031778-92.2018.827.2729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): PAULO RIBEIRO DE SENA 
FINALIDADE: O juiz de Direito FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das 
suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
CITA e INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) PAULO RIBEIRO DE SENA, brasileiro, casado, corretor 
de imóveis, nascido aos 31/07/1968, natural de São Paulo/SP, filho de Maria da Conceição Sena e Antonio Ribeiro de Sena, 
inscrito no CPF sob o nº124.827.798-80, residente e domiciliado na Rua 28, Quadra 193, Lote 21, Aureny III, Palmas/TO, 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 0031778-92.2018.827.2729, pelos motivos a seguir 
expostos: “DENÚNCIA: “Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 16 horas e 20 
minutos, na Rua 15, Setor Santa Barbara, nesta capital, o denunciado PAULO RIBEIRO DE SENA foi abordado e preso em 
flagrante delito, pela Polícia Militar, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência 
de álcool. Consta nos autos que, naquela data, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Rua 15, Setor Santa 
Barbara, quando perceberam que o veículo VW Gol, cor preta, placa JJI-2750 conduzido pelo denunciado trafegava em zigue-
zague pela pista. Em seguida, o veículo parou no meio da via, tendo o denunciado descido do mesmo cambaleando, momento 
em que os policiais militares o abordaram e constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, quais sejam, 
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, bem como arrogância, ironia e falante, conforme o Auto de 
Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (evento 1). Assim sendo, o denunciado PAULO RIBEIRO DE 
SENA está incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e 
requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a 
aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste 
citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação de audiência de instrução e 
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julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração: a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação dos ofendidos no endereço por ele indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.Para depor sobre 
os fatos retro mencionados, requer a notificação e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem deporem Juízo, 
sob as cominações legais.” DECISÃO: “[...] e) Em caso da citação pessoal resultar impossibilitada por força de não constatação 
de qualquer endereço, deverá tal ato ser concretizado por meio de edital, com prazo de 15 (quinze) dias, (art. 361, e art. 363, § 
1º, ambos do CPP); constando no mesmo o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de resposta escrita à acusação. [...] 
Palmas/TO, 17.09.2018. FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO – Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. 
O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, 
CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(s) mesmo(s) 
CITADO(S) dos termos da presente ação e INTIMADO(S) a responder(em) à acusação, por escrito e através de advogado, no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo na resposta arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer(em) 
documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas (Art. 396-A, CPP) até o máximo de 
8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 3. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído (Art. 396, parágrafo único, CPP); 4. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º, art. 396-A, CPP); 
5. A não apresentação da Defesa Preliminar implicará na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal: “Se o acusado, 
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o Juiz 
determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 
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, 21/03/2019. Eu, JOCYLEIA 
SANTOS FALCÃO, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO  
AUTOS Nº: 0030848-16.2014.827.2729 – Procedimento Comum 
REQUERENTE: DAYANE GOMES GUIMARÃES - CPF 027.635.291-27 
DEFENSOR: DANIEL SILVA GEZONI - DP8789614 
REQUERIDO: D&R - COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICO LTDA - ME - CNPJ 09.661.092/0001-25 
DECISÃO: Fica a parte REQUERIDA intimada da decisão inserida no evento 48. “(...) Citados, os requeridos, afirmam que a 
requerida espontaneamente emprestou seu nome para regularizar a empresa, com o fito de obter financiamento, não havendo 
fraude. Não há questões processuais a serem decididas. É desnecessária a realização de perícia, já que a própria autora afirma 
ter assinado documentos, inclusive em branco, mas não somente em branco (evento de nº 37), motivo pelo qual indefiro o pedido 
de perícia do evento de nº 46. Defiro a prova testemunhal pleiteada pela parte requerida (evento de nº 44). Fixo como ponto 
controvertido: a) a ciência e voluntariedade da parte autora quanto a assinatura lançada nos documentos; b) fraude na assinatura 
dos documentos. Paute-se audiência de instrução e julgamento, devendo a parte requerida trazer sua testemunha independente 
de intimação. Não há pedido de depoimento pessoal. Intime-se. Cumpra-se, bem como fica intimado da audiência de instrução e 
julgamento designada para o dia 29/05/2019 ás 14:00 horas a ser realizada na sala de audiências da 4ª Vara Cível deste 
Edifício do Fórum – 2º Andar." 
 

5ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE GILBERTO GOMES BORGES   
AUTOS Nº: 5005039-75.2010.827.2729 
CHAVE Nº: 711814529014 
AÇÃO: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
REQUERENTE: GUILHERME COUTINHO BORGES GILBERTO GOMES BORGES 
ADVOGADO: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
REQUERENTE: GILBERTO GOMES BORGES 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
REQUERIDA: ANÁLIA APARECIDA DA SILVA RESENDE 
ADVOGADA: ANÁLIA APARECIDA DA SILVA RESENDE 
DESPACHO: “Intime-se a parte autora, via diário de justiça, para que, dê prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias e 
constitua novo patrono, sob pena de extinção. Palmas/TO, 31 de janeiro de 2019. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de 
Direito.” 
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INTIMAÇÃO DO REQUERIDO  
AUTOS Nº: 0027246-17.2014.827.2729 
CHAVE Nº: 470219737814 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: VALADARES COMERCIAL LTDA 
ADVOGADOS: VIVIANE DE BRITO VALADARES E RODRIGO SPERCHI WAHBE 
REQUERIDOS: VANDERLEI VILAS BOAS E ELIVANIA FRANCISCA RODRIGUES 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DESPACHO: “A penhora restou parcialmente frutífera, conforme se verifica do anexo (evento 51). Procedi a transferência destes 
valores bloqueados para conta judicial. Em se tratando de penhora de valores em aplicação financeira, intimem-se as partes para 
conhecimento, mormente a parte executada (§2º do art. 854 do CPC) para, querendo, comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, as 
matérias, taxativas, elencadas nos incisos I e II, do § 3º do art. 854 do CPC. Intime-se via A.R. A pesquisa por veículos, pelo 
sistema RENAJUD, apto à constrição, restou infrutífera, . Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no 
prazo de 10 dias. Caso não indique bens promova o arquivamento, pelo prazo de 1 (um) ano, de acordo com o que possibilita o § 
1º do art. 921 do CPC, ou seja, durante este prazo se suspenderá a prescrição. Durante este prazo pode a parte exequente a 
qualquer tempo indicar bens para penhora e requerer o desarquivamento. Decorrido o prazo de um ano arquive-se para fins do 
cômputo do prazo prescricional (art. 921, § 4º). Decorridos cinco anos intime-se e não havendo manifestação venham conclusos 
para extinção. Em caso de arquivamento certifique a escrivania que a indicação de bens não foi atendida, lançando tal 
certificação com a descrição de evento: Suspensão - Execução Frustrada. Palmas/TO, 11 de setembro de 2018. ASS: Lauro 
Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
DECISÃO: No evento 51 foi penhorado valores na conta de executada Elivania Francisca Rodrigues Vilas Boas. Esta executada 
foi devidamente intimada, conforme se verifica do evento 61. O valor penhorado na conta desta executada pode ser liberado em 
favor da parte exequente. O A.R. de intimação do outro executado, senhor Vanderlei Vilas Boas, não foi entregue, pois não há 
entrega de correspondência na área rural onde mora. Portanto, publique-se no Diário de Justiça. Após, não havendo 
irresignação, liberem em favor da parte exequente os valores penhorados na conta deste executado. A parte exequente, no 
evento 58, indicou bem imóvel para satisfação da dívida. Defiro a penhora do imóvel apontado. Lavre-se o termo de penhora do 
imóvel informado. O próprio exeqüente deve levar o termo de penhora até o Cartório de Registro competente para registro na 
respectiva matrícula, desde que o imóvel se encontre em nome de VANDERLEI VILAS BOA, CPF: 283.811.812-91, conforme o 
que preceitua o art. 844 do CPC. A parte exeqüente requereu a alienação por sua iniciativa (particular), que fica DEFERIDA, 
após a comprovação da averbação, no registro imobiliário competente. Expeça-se mandado de avaliação do bem. Palmas/TO, 
29 de janeiro de 2019. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA   
AUTOS Nº: 0022854-92.2018.827.2729 
CHAVE Nº: 200751166618 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: DELTA MAQUINAS LTDA 
ADVOGADO: ALEXANDRE FANTONI DE MORAES 
EXECUTADO: DELLATORRE E FERRAZ LTDA – ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: “(...). Como se trata de parte revel esta decisão de conversão deverá ser publicada no Diário de Justiça (art. 346, 
caput, do CPC). (...). Intime-se a parte executada, VIA AR (§ 2º, II do art. 513 do CPC), para que pague os valores da 
condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo 
estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, 
do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o 
restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriativas, 
como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários 
de execução e da multa de 10%). Observo para parte executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no 
prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, caput, NCPC). Palmas/TO, 18 de dezembro de 2018. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO  
AUTOS Nº: 0006009-19.2017.827.2729 
CHAVE Nº: 155471407317 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: MAGAZINE INOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
ADVOGADO: SHEILA MARIELLI MORGANTI RAMOS 
EXECUTADO: LENILDA RESENDE DA CUNHA & CIA LTDA – ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: “(...). Como se trata de parte revel esta decisão de conversão deverá ser publicada no Diário de Justiça (art. 346, 
caput, do CPC). (...). Intime-se a parte executada, VIA AR (§ 2º, II do art. 513 do CPC), para que pague os valores da 
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condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo 
estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, 
do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o 
restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriativas, 
como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários 
de execução e da multa de 10%). Observo para parte executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no 
prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, caput, NCPC). Palmas/TO, 17 de dezembro de 2018. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0017579-70.2015.827.2729 
CHAVE Nº: 418014980015 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA 
EXEQUENTE: BANDEIRAS COMÉRCIO DE FERROS E AÇO LTDA 
ADVOGADO: RONAN PINHO NUNES GARCIA 
EXECUTADO: ATUAL MADEIRAS 2 R LTDA – ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO 
DECISÃO: “Ante a não oposição de embargos pelo requerido que foi regularmente citado, com fulcro no art. 701,§2º do CPC, 
fica constituído, de pleno direito, os contratos apontados na inicial em títulos executivos judiciais, prosseguindo-se nos termos do 
Livro I, Título II, da Parte Especial. (...). Em seguida, intime-se a parte executada, por seus procuradores, para que pague os 
valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no 
prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor 
(§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre 
o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriativas, 
como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários 
de execução e da multa de 10%). Observo para parte executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no 
prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, caput, NCPC). Essa decisão serve como mandado. Palmas/TO, 20 de junho de 2016. ASS: Lauro Augusto 
Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO  
AUTOS Nº: 5005012-92.2010.827.2729 
CHAVE Nº: 100252064814 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: BRASIL CARD  
ADVOGADOS: LUIS AUGUSTO VIEIRA E CARLOS ROBERTO DUARTE JÚNIOR  
EXECUTADO: CASTRO E IRMÃO LTDA – ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: “A lei processual é clara que quando a parte requerida deixa de opor embargos, nos termos do art. 1.102-C do CPC, 
ficam constituídos, de pleno direito, os cheques juntados no anexo 2 do evento 1 em título executivo judicial, prosseguindo-se 
nos termos do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do CPC. (...). INTIME-SE a executada, por oficial de justiça, para que pague o valor 
do débito no prazo de 15 dias. Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários 
advocatícios, que desde já arbitro em 10%, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (475-J, CPC). 
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (475-J, § 4º, 
CPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida penhora online dos valores indicados em planilha (desta 
vez com o acréscimo de honorários e da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC) e, em seguida, a intimação da parte 
executada (via diário) para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Palmas/TO, 27 de julho de 2015. ASS: Lauro 
Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA SENTENÇA    
AUTOS Nº: 0023022-65.2016.827.2729 
CHAVE Nº: 743039356016 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA 
ADVOGADO: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ  
EXECUTADO: CENTRAL DE COMPRAS DE PRODUTOS OPTICOS 
ADVOGADO: ADRIANO HENRIQUE SILVA 
EXECUTADO: OPTOFLEX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...). Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial, para declarar constituído de pleno direito, o título 
executivo judicial, condenando as empresas requeridas a pagarem o valor apontado na inicial, qual seja, R$ R$ 803.394,97, 
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devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC e juros de 1%, ambos a partir de 08/05/2016. Condeno as requeridas 
ao pagamento dos custos do processo, bem como honorários advocatícios, estes que, desde já, fixo em 10% do valor do débito. 
Transitado em julgado intime-se a parte autora para apresentar planilha atualizada do débito. Na sequência, intime-se a parte 
executada, por seus procuradores, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 
523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da 
fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto 
acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer 
manifestação, será procedida as medidas expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores 
indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários de execução e da multa de 10%). Observo para parte 
executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo 
para pagamento voluntário , independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, caput, NCPC). Palmas/TO, 22 de 
fevereiro de 2018. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito Auxiliar na 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5001794-61.2007.827.2729 
CHAVE Nº: 610092897315 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: BANCO DO BRADESCO S.A 
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO 
EXECUTADA: DANNIELLA SOUZA TURIBIO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO da executada DANNIELLA SOUZA TURIBIO, brasileira, professora, nascida aos 10/02/1977, filha de 
Maria das Graças Souza Turibio e Lindolfo Turibio de Souza, inscrita no CPF nº 798.956.381-91, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 
67.767,00 (Sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais), acrescido de demais cominações legais. Não sendo 
efetuado o pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação integral da 
execução e sua avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução 
por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: “(...). Realizada 3 (três) tentativas de citação pessoal, acaso solicitada citação por edital, defiro a citação por edital. 
O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para 
apresentação da resposta. O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, devidamente certificado nos autos (art. 257, II, do novo 
CPC). No mandado de citação constem demais advertências de praxe conforme o tipo de ação, em especial de que se não 
houver apresentação de defesa ou constituir advogado será nomeado curador especial para apresentar defesa, por meio da 
Defensoria Pública. Transcorrido o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie 
curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal. (...). Palmas, 01 de outubro de 2018. Ass. Lauro Augusto Moreira 
Maia - Juiz de Direito". 
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 22 de março de 2019. Eu, 
Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

MARCIO SOARES DA CUNHA 
Juiz de Direito – Auxiliar 

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito Auxiliar na 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0024961-46.2017.827.2729 
CHAVE Nº: 479956958517 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: KENERSON IND. COM. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIS DE ASSUMPÇÃO 
EXECUTADO(S): TATIANA PEREIRA DE LIMA E S R C COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI - ME 



ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4464 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2019 24 

 

 
 

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados TATIANA PEREIRA DE LIMA, brasileira, nascida aos 22/05/1983, filha de Maria 
Francisca Pereira de Lima, inscrita no CPF nº 047.385.344-24 e S R C COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.331.114/0001-42, atualmente em lugares incertos e não sabido, para os 
termos da ação supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 8.366,03 (Oito mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e três centavos), acrescido de demais cominações legais. Não sendo efetuado o pagamento 
o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação integral da execução e sua avaliação. A 
parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de EMBARGOS, no 
prazo de 15 dias. 
DESPACHO: “Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos réus, defiro a citação por edital. O edital deverá ser 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça, devidamente certificado nos autos (art. 257, II, do novo CPC). A citação via edital também deverá ser feita uma única 
vez no prazo de 30 (trinta) dias em Diário da Justiça e mural da Comarca de Palmas, nos termos do art. 257, inc. III e 
parágrafo único, do novo CPC. Intime-se a parte autora para as providências necessárias. Aguarde-se o prazo para resposta do 
requerido e caso não haja resposta, intime-se a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente 
defesa no prazo legal. Palmas, 03 de dezembro de 2018. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia - Juiz de Direito". 
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 22 de março de 2019. Eu, 
Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

MARCIO SOARES DA CUNHA 
Juiz de Direito – Auxiliar 

 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000658-02.2016.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa CONSÓRCIO NACIONAL CONFIANÇA - CNPJ nº 37.622.206/0001-63 e de seu sócio solidário JOÃO 
LEMES DE SOUSA, CPF. 003.071.061-87, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) 
o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, 
indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-780/2015, inscrita em 25/09/2015, referente à débitos PROCON, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 21.139,33(vinte e um mil cento e trinta e nove reais e 
trinta e tres centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, 
Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0026305-28.2018.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa ELO ENCADERNADORA LTDA -ELO ENCADERNADORA & INFORMATICA, CNPJ nº 06.243.428/0001-
41 e de suas sócias solidárias ELIANA SANTOS DA SILVA, CPF. nº 884.248.391-53 e JOICIANE MACEDO SILVA, CPF. nº 
033.178.331-22, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) 
dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(S). C-302/2018, inscrita em 12/02/2018, referente à multa formal, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 10.500,75(dez mil quinhentos reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
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ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0026691-58.2018.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa ATACADO DE UTILIDADES PALMAS -LTDA -EPP - ATACADO PALMAS, CNPJ nº 08.716.546/0001-55 
e de seus sócios solidários CHRISTIAN CARLIN, CPF. nº 703.200.550-00 e GEONILDO CARLIN JUNIOR, CPF. nº 
003.946.671-60, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) 
dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(S). C-264/2018, inscrita em 07/02/2018, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 11.623,33(onze mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0033502-68.2017.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face de JEAN SIDNEY PIMENTEL DE SOUZA, CPF nº 785.605.511-15, que se encontra em lugar incerto e não sabido, e 
que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1066/2017, inscrita em 08/03/2017, 
referente à débitos PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 12.026,89 (doze mil 
vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 5009110-86.2011.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REP CENTRO OESTE LTDA - CNPJ nº 05.307.248/0002-02 e de seus 
sócios solidários MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA - CPF nº 226.563.834-04 e CIVIANE DINANCY ALVES TORRES - CPF nº 
781.874.865-20, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) 
dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(S). C-459/2010, inscrita em 03/11/2010, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 78.253,47 (setenta e oito mil, duzentos e cinqüenta e três reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0035500-37.2018.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa GELO SIM COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ nº 13.184.704/0001-03 e de seus sócios solidário 
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ALAMO CARNEIRO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF. nº 008.691.264-07 e JOSE RICARDO GOUVEIA - CPF. nº 017.977.086-
19, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos 
da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(S). C-2687/2018, inscrita em 08/08/2018, referente à multa formal, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 12.196,60 (doze mil cento e noventa e seis reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0040308-22.2017.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa COMIBRAS LITORAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (VIA PLAN) - CNPJ nº 03.443.434/0001-54, que 
se encontra em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da 
presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(S). J-3714/2017, inscrita em 26/06/2017, referente à débitos PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 13.922,96 (treze mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0040309-07.2017.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa COMIBRAS LITORAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (VIA PLAN) - CNPJ nº 03.443.434/0001-54, que 
se encontra em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da 
presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(S). J-3716/2017, inscrita em 26/06/2017, referente à débitos PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 14.009,44(quatorze mil nove reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 5000422-48.2005.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA ARTS PAES LTDA - CNPJ nº 37.414.836/0001-42 e de seus sócios 
solidários JOSÉ CLAUDIO MIGUEL - CPF nº 165.530.206-04 e EDSON RIBEIRO DA SILVA - CPF nº 230.272.476-00, que se 
encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente 
ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-
1972/05, inscrita em 05/08/2005, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
.037,65  (três mil e trinta e sete reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde, em caso de 
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revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009402-15.2018.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face de ADILTON RODRIGUES DA SILVA - CNPJ nº 577.100.073-68, que se encontra em lugar incerto e não sabido, e que 
por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-7184/2017, inscrita em 14/10/2017, referente à 
custas processuais, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 30.636,01(trinta mil seiscentos 
e trinta e seis reais e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0025266-93.2018.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa GNTEL -GUIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 09.176.253/0001-95, que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente ação, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-8387/2017, 
inscrita em 22/11/2017, referente à débitos PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 16.939,57(dezesseis mil novecentos e trinta e nove reais e cinqüenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, 
Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0027685-28.2014.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDALUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO - CNPJ nº 
03.962.524/0001-51 e de sua sócia solidária LUCELIA ANGELO LUIZ BELLBINO CPF nº 092.942.468-92, que se encontram 
em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente ação, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-867/2014, 
inscrita em 29/08/2014, referente à débitos PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 1.385,76(um mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde, 
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0041448-91.2017.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa COMERCIAL SANTOS LTDA - ME, CNPJ nº 15.140.678/0001-47 e de seus sócios solidários EDILSON 
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FERNANDES DA SILVA - CPF. nº 028.887.641-56 e MIGUEL MARCELO FERNANDES - CPF. nº 272.543.566-87, que se 
encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente 
ação, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-
1602/2017, inscrita em 30/08/2017, referente à multa formal, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 28.099,21 (vinte e oito mil noventa e nove reais e vinte e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções 
Fiscais e Saúde, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da 
comarca de Palmas Tocantins, na forma da lei etc, Faz saber a todos os que o presente edital vierem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo tramitam os autos Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001745-49.2009.827.2729, determina a 
INTIMAÇÃO de HEDER BATISTA VIEIRA, CNPJ/CPF 590.060.301-63, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de 
Execução Fiscal, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA  ESTADO DO TOCANTINS, em seu desfavor, para que tome 
conhecimento da interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em 
referência bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da 
lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da 
Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, 21 de março de 2019. Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 
178630. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 5000902-50.2010.827.2729, proposta pelo MUNICIPIO 
DE PALMAS em face de JOSE GARCIA BONFIM DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 300.396.061-04, 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 r. 
sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 
PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem custas. Sem honorários.Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. Intime-se e cumpra-se.Palmas, 10 de dezembro de 2018. Gil de Araújo Corrêa - Juiz de 
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 
178630, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 0030301-39.2015.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, CNPJ/CPF nº 33.404.914/0001-77, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 55 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. Custas pela parte executada. Honorários dispensados conforme eventos 38 e 
44. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Ass. Gil de Araújo Corrêa - 
Juiz(a) de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no 
local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 0029255-15.2015.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de HERBERT BARBOSA FILHO, CNPJ/CPF nº 089.480.701-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação 
pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 
APRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. Custas pela parte executada. 
Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Palmas, 10 de dezembro de 2018. Ass. Gil de 
Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de 
Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 5000376-88.2007.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF nº 04.182.861/0001-99, sendo 
o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. 
Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, 10 de dezembro de 2018. Ass. GIL DE ARAÚJO CORRÊA - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
átrio do Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat.178630, Palmas/TO, 21 de março de 
2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 5000202-84.2004.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de FONSECA E RODRIGUES LTDA, CNPJ/CPF nº 03.828.095/001-24 e de seus sócios solidários 
ARSENIA PINHEIRO FONSECA - CPF nº 370.903.721-20 e NATHALIA FONSECA RODRIGUES - CPF nº 720.700.051-00, que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) os mesmos INTIMADO(S), 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, com fulcro nos artigos 924, inciso II,e 925, ambos do Novo Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. 
Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo - informado pela Fazenda Exeqüente no 
evento 18. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 11 de dezembro de 2018. Ass. Gil de Araújo Corrêa - 
Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica 
Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 0029965-35.2015.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de TERESA APARECIDA DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF nº 04.159.149/0001-79 e TERESA 
APARECIDA DOS SANTOS, CPF. 862.242.131-53, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste 
Edital fica(m) os mesmos INTIMADO(S), para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 39* dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
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 Exeqüente 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. Custas pela parte executada. Honorários dispensados 
conforme eventos 22 e 28. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 10 de dezembro de 2018. Ass. Gil 
de Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de 
Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 0036208-24.2017.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ/CPF nº 04.124.922/0001-61, 
que se encontra em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o mesmo INTIMADO(S), para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação mediante depósito judicial dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA APRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da Fazenda Pública Exeqüente para o 
levantamento/transferência do montante de R$ 25.667,11 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e onze 
centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 24. Custas pela parte executada. EXPEÇA-
SE o respectivo Alvará Judicial para pagamento dos honorários em favor da APROETO no valor de R$ 2.566,71 (dois mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
03 de dezembro de 2018. Ass. Gil de Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de 
costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, 
Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 5000305-13.2012.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de TAVARES GUIMARÃES BARROS, CNPJ/CPF nº 03.530.332/0001-76 e de seus sócios LEYSSON 
MURIEL TAVARES GUIMARÃES BARROS  - CPF nº 006.327.001-30  e MARIA DA LUZ TAVARES DE MELO - CPF nº 
546.940.271-15, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o mesmo INTIMADO(S), 
para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 
ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens, 
providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso da constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas e honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 12 de 
dezembro de 2018. Ass. Gil de Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  
Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, Palmas/TO, 21 de 
março de 2019. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o  Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da comarca de 
Palmas Tocantins, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou conhecimento dele tiverem, que 
por este Juízo tramita os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0029145-11.2018.827.2729, que ESTADO DO TOCANTINS move 
em face da Empresa TEODORO E TEODORO LTDA - CNPJ nº 04.505.395/0001-35, que se encontra em lugar incerto e não 
sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) dos termos da presente ação, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1274/2018, inscrita em 08/03/2018, 
referente à débitos PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 87.536,26(oitenta e 
sete mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde, 
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 0009878-58.2015.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de RESTAURANTE ALO PALMAS LTDA, CNPJ nº 07.197.309/0001-62 e ELIANE DE OLIVEIRA SILVA, 
CPF. nº 963.365.521-87 e ORLANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA, CPF. 091.532.501-25, que se encontram em lugar incerto e 
não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o mesmo INTIMADO(S), para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 41 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação 
pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. Custas pela parte executada. 
Honorários dispensados conforme eventos 23 e 30. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se.Palmas, 04 de dezembro 
de 2018. Ass. Gil de Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  Eu, 
Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, Palmas/TO, 21 de 
março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 5000711-10.2007.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de TAUGE DAMACENO PEREIRA, CNPJ/CPF nº 03.249.375/0001-69 e TAUGE DAMACENO PEREIRA 
- CPF nº 804.091.561-91, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) os mesmos 
INTIMADO(S), para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 53 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA APRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Palmas, 18 de dezembro de 2018. Ass. Gil de Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no 
local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, 
Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
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conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 5000728-12.2008.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de PAULO RODRIGUES DO AMARAL, CNPJ/CPF nº 37.379.328/0001-70 e seu sócio solidário PAULO 
RODRIGUES DO AMARAL - CPF nº 243.083.581-91, que se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste 
Edital fica(m) o mesmo INTIMADO(S), 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, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Exeqüente 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. Custas pela parte executada. Honorários dispensados 
conforme evento 29. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se 
as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 18 de dezembro de 2018. Ass. Gil de Araújo 
Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, 
Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da 
comarca de Palmas Tocantins, na forma da lei etc, FAZ SABER a todos os que o presente edital vierem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo tramitam os autos Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000096-59.2003.827.2729, determina a 
INTIMAÇÃO de RM ELETRO SOM DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF 26.961.839/0001-80, na qualidade de parte executada nos 
autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA  ESTADO DO TOCANTINS, em seu desfavor, para que 
tome conhecimento da interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos 
em referência bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 21 de março de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da Lei.., FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processam os autos de Execução Fiscal nº 0032453-94.2014.827.2729, proposta pelo ESTADO DO 
TOCANTINS em face de ALUFER CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF nº 26.746.867/0001-84 e de seus sócios solidários 
JOSÉ DOS PASSOS MONTEIRO - CPF nº 087.785.741-53 e DORIEDSON ARAUJO AMORIM - CPF nº 270.898.942-15, que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, e que por meio deste Edital fica(m) o mesmo INTIMADO(S), para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 56 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II,e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte 
executada. EXPEÇA-SE Alvará Judicial em favor da APROETO para o levantamento/transferência do montante de R$ 153,90 
(cento e cinqüenta e três reais e noventa centavos), referente aos honorários advocatícios. Havendo renúncia ao prazo recursal, 
ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se.Palmas, 07 de dezembro de 2018. Ass. Gil de Araújo Corrêa - Juiz(a) de  Direito". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do 
Fórum no local de costume.  Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Técnica Judiciária, Mat. 178630, que digitei e assino por 
determinação judicial, Palmas/TO, 21 de março de 2019. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital 
A Doutora ANA PAULA ARAÚJO AÍRES TORIBIO Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Palmeirópolis, Estado do 
Tocantins, na Forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos, membros do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Partes, Autoridades, Serventuários, 
Servidores Funcionalismo e População em geral, que o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem que, foi designado 
para o dia 21 de março de 2019, às 13hr, com término previsto para o dia 16 de abril de 2019, a realização dos trabalhos da 
Correição Geral Ordinária nos Cartórios Cível, Criminal, Serventias Extrajudiciais, Cadeia Pública da Comarca de 
Palmeirópolis/TO, os quais estão convidados para comparecerem à solenidade de instalação da correição e, durante os 
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trabalhos correicionais, poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões, para aprimoramento a prestação jurisdicional. 
CONVOCAR todos os serventuários do Tribunal de Justiça, servidores à disposição e Oficias dos Cartórios Extrajudiciais para a 
cerimônia de instalação da Correição Geral Ordinária A SER realizada no dia 21 de março de 2019, às 13h no Salão do Júri da 
Comarca de Palmeirópolis/TO. Para conhecimento de todos será Publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum local. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Palmeirópolis, Estado do Tocantins, aos 19 de março de 2019. Eu,  
Luciane Barcelos Dorneles, matrícula 356751, secretária da correição lavrei o presente. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Intimações aos advogados 
 
Processo Eletrônico nº: 0001689-46.2019.827.2731; Chave Processo nº: 492995615119; Natureza da Ação: Ação de Obrigação 
de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada; Requerente: D’AVÓ SUPERMERCADOS 
LTDA; Advogado(a): Dr(a) Márcio Mota de Ávo (OAB/SP nº 131.199); Requerido: XÊPA SUPERMERCADOS EIRELI – ME; 
Advogado(a): não constituído; INTIMAÇÃO: 1º) Intimar o advogado da parte requerente – Dr(a) MÁRCIO MOTA DE ÁVO – 
OAB/SP nº 131.199, para: a) efetuar seu CADASTRO no SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO e-Proc/TJTO, nos termos da 
PORTARIA nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO Nº 2612, de 23 de março de 
2.011. PARA TANTO, poderá obter informações no Setor de SUPORTE do Tribunal de Justiça do Tocantins, através do telefone 
nº (63) 3218-4388; b) recolher as custas processuais, taxa judiciária e despesas de citação; AMBAS AS DETERMINAÇÕES a 
serem procedidas no prazo máximo de QUINZE (15) DIAS, sob pena de indeferimento e extinção. Paraíso do Tocantins – TO, 21 
de março de 2019. Amanda Martins Milhomem – Estagiária da 1ª Vara Cível. 
 

1ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0006003-06.2017.827.2731 Chave: 579832909817 
Acusado: VAGNE CARVALHO DOS REIS 
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 VAGNE CARVALHO DOS REIS, brasileiro, solteiro, pedreiro, 
natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 10.10.1983, portador do CPF n.º 000.561.901- 74 e do RG n.º 721.296/2ª Via 
SSP/TO, filho de Geracina Carvalho dos Reis, residente à época dos fatos na Rua 02, n.º 1124, Setor Oeste, Paraíso/TO, o qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou 
assim transcrita: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para condenar VAGNE CARVALHO 
DOS REIS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171, caput, por três vezes, sendo uma delas 
cumulada com o artigo 14, inciso II (estelionato na forma tentada), na forma do artigo 71, caput (continuidade delitiva), todas do 
Código Penal. Atendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro PASSO À INDIVIDUALIZAÇÃO 
DA PENA. Em relação à vítima Juvenal Rodrigues dos Reis 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 justifiquem um 
juízo de reprovação mais rigoroso, razão pela qual esta circunstância deve ser valorada positivamente. Em relação aos 
antecedentes, não se verifica nenhuma condenação com trânsito em julgado há mais de cinco anos, por fato anterior ao ora 
julgado. Assim, tal circunstância não pode ser avaliada desfavoravelmente. No que concerne à conduta social e à personalidade 
do 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 foram inerentes 
à espécie, não podendo, pois, sofrer valoração negativa. 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, apesar do prejuízo financeiro 
suportado pela vítima, referido resultado é inerente ao delito, razão pela qual a circunstância judicial em foco não pode sofrer 
prejuízo negativo. Por fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos desta 
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. Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no patamar de 1 (um) ano 
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, ausentes atenuantes 
e agravantes, a expiação permanece no quantum de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na 
TERCEIRA FASE, presente o privilégio inserto no artigo 171, § 1º, c.c. o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, reduzo a 
reprimenda em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), considerando, para tanto, que o valor do prejuízo foi de R$80,00 (oitenta 
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reais) – valor dos serviços prestados pelo taxista, remanescendo a pena estipulada em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) 
dias-multa, no valor unitário mínimo. Em relação à vítima Manoel Moreira Tavares 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 justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, razão pela qual esta circunstância deve ser valorada 
positivamente. Em relação aos antecedentes, não se verifica nenhuma condenação com trânsito em julgado há mais de cinco 
anos, por fato anterior ao ora julgado. Assim, tal circunstância não pode ser avaliada desfavoravelmente. No que concerne à 
conduta social e à personalidade do 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 foram inerentes à espécie, não podendo, pois, sofrer valoração negativa. 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, apesar do prejuízo financeiro suportado pela vítima, referido resultado é inerente ao delito, razão pela qual a 
circunstância judicial em foco não pode sofrer prejuízo negativo. Por fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima 
somente apresenta relevância nos casos desta 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. Sendo todas as circunstâncias judiciais 
favoráveis, fixo a pena base no patamar de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na 
SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, ausentes atenuantes e agravantes, a expiação permanece no quantum de 1 (um) ano 
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na TERCEIRA FASE, presente o privilégio inserto no artigo 171, § 
1º, c.c. o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, reduzo a reprimenda em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), considerando, 
para tanto, que o valor do prejuízo foi de R$50,00 (cinquenta reais), remanescendo a pena estipulada em 4 (quatro) meses de 
reclusão e 3 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em relação à vítima Domingos Tomaz da Silva 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 justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, razão pela qual esta circunstância deve 
ser valorada positivamente. Em relação aos antecedentes, não se verifica nenhuma condenação com trânsito em julgado há 
mais de cinco anos, por fato anterior ao ora julgado. Assim, tal circunstância não pode ser avaliada desfavoravelmente. No que 
concerne à conduta social e à personalidade do 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 foram inerentes à espécie, não podendo, pois, sofrer valoração negativa. 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 podem ser valoradas de forma negativa, posto que inerentes ao tipo penal em 
referência. Por fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevância nos casos desta 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. Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no patamar de 1 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, ausentes atenuantes e 
agravantes, a expiação permanece no quantum de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na 
TERCEIRA FASE, presente o privilégio inserto no artigo 171, § 1º, c.c. o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, reduzo a 
reprimenda em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), considerando, para tanto, o valor negociado com a vítima – o acusado 
cobrou R$80,00 (oitenta reais) pela requisição de combustível –, remanescendo a pena estipulada em 4 (quatro) meses de 
reclusão e 3 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deve incidir, ainda, a causa geral de diminuição de pena, inserta no 
artigo 14, inciso II, do Código Penal. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser aquele que leva em consideração o 
iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. Na 
hipótese dos autos, o acusado entregou uma requisição à vítima e cobrou-lhe o valor de R$80,00 (oitenta reais) pela requisição, 
sendo certo que esta só não amargou prejuízo porque foi ao posto de gasolina antes, para verificar a validade da requisição, 
circunstância alheia à vontade do agente, razão pela qual diminuo a reprimenda pela metade (1/2), considerando que o delito se 
distanciou consideravelmente do início da execução, porém não chegou próximo da consumação, já que a vítima não voltou para 
entregar qualquer quantia ao réu, ficando a expiação fixada no patamar de 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) diamulta. Por fim, 
tendo o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticado dois ou mais crimes da mesma espécie sendo certo que, 
pelas condição de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os subseqüentes devem ser havidos como 
continuação do primeiro, presente a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, em relação a qual o único critério a ser 
levado em conta para dosar o aumento da pena é o número de infrações praticadas, ou seja, para dois crimes aumenta-se a 
pena em um sexto; para três delitos, eleva-se em um quinto; para quatro crimes, aumenta-se em um quarto; para cinco crimes, 
eleva-se em um terço; para seis delitos, aumenta-se na metade; para sete ou mais crimes, eleva-se em dois terços, MAJORO a 
reprimenda do crime mais grave (estelionato consumado), na fração de um quinto, pois demonstradas 3 (três) intercorrências 
delituosas, fixando-a, definitivamente, no importe de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Cód igo Penal e em face das 
circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo diploma, determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO. 
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Presentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 
direitos, a ser definida por ocasião da audiência admonitória. Por não se encontrarem presentes os requisitos da segregação 
cautelar e por terem respondido todo o processo em liberdade, poderão aguardar o julgamento de eventual recurso neste status. 
Sem custas. Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral (art. 72, § 2°, do 
Código Eleitoral), formem-se os autos de execução penal e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Paraíso do 
Tocantins/TO, 20 de março de 2019. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA JUÍZA DE DIREITO". Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins/TO, aos 21 de março de 2019(21/03/2019). Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judicial) que 
digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA- Juíza de Direito. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Editais 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL 
Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª Publicação 
FAZ SABER, que por este juízo se processa a Ação de Interdição, nº  0007487-22.2018.827.2731, requerida por MARIA DA 
CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA BARROS, em face de SEBASTIÃO MENEZES DE SOUZA, sentenciada em 20/02/2019 
(ev. 22), a seguir transcrita: "Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no edifício do Fórum, mais 
precisamente na sala de audiências da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Precatórias e 2° Cível, desta 
comarca e cidade de Paraíso do Tocantins/TO, apregoadas as partes, presentes o MM Juiz de Direito Dr. Esmar Custódio 
Vêncio Filho, comigo Estagiária do TJ, ao final nomeada, o douto representante do Ministério Público, Dr. Guilherme Goseling 
Araújo, o autor acompanhado de sua Defensora Dr. Letícia Cristina Amorini Saraiva dos Santos, bem como o requerido. ABERTA 
A AUDIÊNCIA, não foi possível interrogar o interditando, tendo em vista que o mesmo não verbaliza. O Requerido que, 
atualmente, conta com 84 (oitenta e quatro) ano de idade, possui a doença de Alzheimer (CIDF-00) e transtornos 
comportamentais e emocionais (CID F-98), conforme comprova laudo médico psiquiátrico. É a autora quem dispensa 
atendimento ao interditando e gere sua vida. Dando continuidade, nomeio a Defensora Pública, Drª. Itala Graciella Leal de 
Oliveira, curadora especial do Requerido, a qual apresentou CONTESTAÇÃO nos seguintes termos: "MM Juiz, o autor não 
logrou êxito em provar os fatos narrados na inicia!, já que a incapacidade que diz ser o Requerido acometido deve ser 
demonstrada por médico especialista. Os documentos juntados na inicial não são conclusivos quanto à incapacidade dita 
existente. Deverá ser nomeado médico perito para concluir a enfermidade, sob pena do julgamento improcedente da presente 
ação. Pelo exposto requer-se a improcedência da ação". Em seguida, assim se MANIFESTOU o Ministério Público: "MM Juiz, 
trata-se de interdição da pessoa de Sebastião Menezes de Souza. A requerente é mãe do requerido, razão pela qual já 
presumida a situação de cuidar e bem do interditando. Ouvida informalmente a requerente relatou diminuto patrimônio e 
recebimento de BPC. Não se verificou na audiência qualquer sinal que inviabiliza a curatela ou de comportamento anormal do 
requerente. Atestado apontou que a incapacidade é irreversível (Mal de Alzheimer - CID F.00), sendo assim a curatela seria 
integral. Isto posto manifesta o Ministério Público pela procedência da ação nomeando o requerente como curador do 
interditando Sebastião Menezes de Sousa. Logo após, passou o MM Juiz a prolatar a seguinte SENTENÇA: "Trata-se de ação 
de interdição na qual a autora requer a curatela do requerido tendo em vista que O Requerido que, atualmente, conta com 84 
(Oitenta e quatro) ano de idade, possui a doença de Alzheimer (CIDF-00) e transtornos comportamentais e emocionais (CID F-
98), conforme comprova laudo médico psiquiátrico. Designada a presente audiência compareceu a autora, os requeridos, 
Defensora e Ministério Público. Não foi possível a tomada do depoimento pessoal do Requerido tendo em vista que o mesmo 
tem dificuldade de verbalização e, após isso, a parte autora reiterou o pedido inicial, sendo que a defesa pediu que fosse 
realizado exame pericial. Com vista dos autos o ministério público emitiu parecer favorável ao pedido inicial. Relatados. Decido. 
De se ver que a autora é mãe dos requeridos estando, desta forma, respeitado o artigo 747, II, Código de Processo Civil. Foram 
juntados laudos médicos informando acerca da doença do requerido (CIDF-00 e CID F-98). O requerido não reagiu a qualquer 
estimulo em seu interrogatório. Sua incapacidade é patente, visível e foram judicialmente constatadas. Pelos laudos juntados não 
restam dúvidas a respeito das complicações de saúde que acometem o requerido, assim como sua total incapacidade e integral 
limitação para prática de atos da vida civil. Laudo posterior se mostra absolutamente desnecessário frente aos já juntados na 
inicial. Sendo assim diante de toda fundamentação, motivação e manifestação ministerial JULGO PROCEDENTE a presente 
demanda declarando a incapacidade do REQUERIDO SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA para exercer, pessoalmente, TODOS 
os atos da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE 
SOUZA BARROS. Lavre-se o competente termo, observando-se que o curador nomeado deverá desde logo comparecer em 
Cartório para firmar compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 301 do Código de Processo Civil, e no artigo 90, III, 
do Código Civil, inscreva-se esta sentença no Registro Civil, servindo inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar 
do fórum local e no Diário da Justiça Eletrônico do TJTO, por três vezes, com intervalo de dez dias cada. As partes abrem mão 
do prazo recursal. Sendo assim, certifique-se o imediato trânsito em julgado e expeça-se o necessário, consignando que as 
partes são beneficiárias da justiça gratuita, cujos benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art 98, inciso IX do CPC). 
Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se os autos". Nada mais havendo, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo e, para constar, eu, Raissa Muribeca Pereira, 
Estagiária do TJ, matrícula n°  355921, o lavrei, que lido e achado conforme segue devidamente assinado. Esmar Custódio 
Vêncio Filho.  Juiz de Direito". Dado e passado nesta cidade e comarca, data certificada pelo sistema. Eu, Elizabete Ferreira 
Silva, Escrivã Judicial digitei. ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO. Juiz de Direito 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Execução Fiscal - Processo: antigo: 2011.0004.1237-
2 Virtual n° PROCESSO Nº: 5000061-80.2000.827.2737- chave: 651733309615, requerida UNIÃO – FAZENDA NACIONAL em 
face de PORTO REAL TURISMO E CAMBIO LTDA CNPJ 26.703.371/0001-23, na pessoa de seu representante legal e MARIA 
CLEIDE DE ASCENÇÃO CESAR, CPF Nº 084.001.801-00, Valor da causa R$ 18.306,20, nos autos em epígrafe, todos 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da presente ação e acerca da Penhora do Bem: LOTE DE 
TERRENO URBANO ASSINALADO NA PLANTA SOB O Nº 04 DA QUADRA Nº 30, DO LOTEAMENTO NOVO PLANALTO, 
NESTA CIDADE, COM AREA DE 600,00M2, REGISTRADO SOB MATRICULA Nº R-1-6171 DO LIVRO 2 – CRI Porto Nacional – 
TO., Conforme Despacho evento 43 “DESPACHO: Evento 19 e 41: Acerca da penhora efetivada, intime-se a parte executada por 
meio de edital. Providenciem-se os atos necessários. Int. Porto Nacional, Tocantins.  Adriano Gomes de Melo Oliveira  Juiz de 
Direito”. Tudo conforme Eventos: 33, Auto de Arresto (OUT5) – EVENTO 1, Certidão de Registro de Imóvel (OUT4) – EVENTO 1; 
41 e 43 Petição e Despacho. Para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma 
da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de março do 
ano de dois mil e dezenove (15/03/19). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar 
do fórum local. Porteira dos Auditórios –técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso.15/03.2019. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO  
Prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito 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. 0001820-03.2019.827.2737 - Receptação culposa, Crimes contra o 
Patrimônio, DIREITO PENAL - Justiça Pública desta Comarca - como Autora, move contra ROBERTINO LOPES DOS SANTOS, 
brasileiro, nascido aos 04/10/1990, filho de Dilza Souza dos Santos e José Roberto Lopes, encontrando-se em lugar incerto e 
não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) 
dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha 
condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é 
passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 21/03/2019. Débora 
Silvino do Nascimento Soares, assistente na 1ª Vara Criminal, digitei o presente. ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA 
MENDES Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo de 90 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 tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime nº 0000044-36.2017.827.2737, que a Justiça Pública desta Comarca - como Autora, 
move contra VALMIR PEREIRA ALBUQUERQUE, brasileiro, nascido aos 09/03/1983, filho de NERCIONITA PEREIRA DA 
SILVA e FAUSTINO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE , inscrito no CPF n. 99742373191 , encontrando-se em lugar incerto e 
não sabido, fica então INTIMADO da SENTENÇA CONDENATÓRIA, cuja cópia segue anexa. Para conhecimento de todos é 
passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 21/03/2019. 
Elaborado por mim, DÉBORA SILVINO DO NASCIMENTO SOARES. ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES Juiz de 
Direito da 1ª Vara Criminal. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
AUTOS Nº 0014459-87.2018.827.2737 
Ação: Execução Penal 
Reeducando(a): PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. 
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FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em especial o(a) reeducando(a), que por 
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de Execução Penal nº. 0014459-
87.2018.827.2737, em que figura como reeducando(a) PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro(a), casado, nascido 
aos 12/10/1991, filho de Paulo Sérgio Santos e de Anildes Pereira Martins, que estando em lugar incerto e não sabido, não 
sendo possível intimá-lo(a) pessoalmente, INTIME-O(A), por meio deste a comparecer em audiência admonitória designada para 
o dia  09 de abril de 2019, às 14:30 horas. Advertência: Caso o reeducando não compareça na audiência, poderá ter a pena 
substituída revogada, com determinação de futura prisão para iniciar o cumprimento da pena no novo regime. Porto Nacional, 18 
de março de 2019. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 0009063-66.2017.827.2737 
Ação: Execução Penal 
Reeducando(a): JUNIOR PEREIRA CARDOSO 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em especial o(a) reeducando(a), que por 
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de Execução Penal nº. 0009063-
66.2017.827.2737, em que figura como reeducando(a) JUNIOR PEREIRA CARDOSO, brasileiro(a), união estável, nascido aos 
09/09/1977, filho(a) de Ricardo Pereira dos Reis e Maria do Carmo Cardoso, que estando em lugar incerto e não sabido, não 
sendo possível intimá-lo(a) pessoalmente, INTIME-O(A), por meio deste a comparecer em audiência admonitória designada para 
o dia  09 de abril de 2019, às 14:30 horas. Advertência: Caso o reeducando não compareça na audiência, poderá ter a pena 
substituída revogada, com determinação de futura prisão para iniciar o cumprimento da pena no novo regime. Porto Nacional, 18 
de março de 2019. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 0003504-65.2016.827.2737 
Ação: Execução Penal 
Reeducando(a): VALDECI MOREIRA DOS SANTOS 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em especial o(a) reeducando(a), que por 
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de Execução Penal nº. 0003504-
65.2016.827.2737, em que figura como reeducando(a) VALDECI MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), divorciado, nascido 
aos 05/05/1965, filho(a) de ERMITA FERREIRA DE MENEZES e ELPIDE  MOREIRA DOS SANTOS, que estando em lugar 
incerto e não sabido, não sendo possível intimá-lo(a) pessoalmente, INTIME-O(A), por meio deste a comparecer em audiência 
admonitória designada para o dia  09 de abril de 2019, às 14:30 horas. Advertência: Caso o reeducando não compareça na 
audiência, poderá ter a pena substituída revogada, com determinação de futura prisão para iniciar o cumprimento da pena no 
novo regime. Porto Nacional, 18 de março de 2019. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
AUTOS Nº 5004015-17.2012.827.2737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Sentenciado: ADRIANO BORGES GUIMARAES 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial o sentenciado que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos da Ação 
Penal nº 5004015-17.2012.827.2737, em que figura como sentenciado ADRIANO BORGES GUIMARAES, brasileiro, casado, 
nascido aos 04/10/1987, filho de Rosineide Rocha Guimarães e Marcia Rosa Guimarães, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido. E para que chegue ao conhecimento do sentenciado, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor em 
síntese da sentença que segue: Ante o exposto e considerando que não há provas suficientes para embasar uma condenação, 
acolho a pretensão da Defesa, e julgo improcedente a pretensão contida na denúncia, para absolver o réu ADRIANO BORGES 
GUIMARÃES, qualificado nos autos, do crime de ameaça, tipificado no art. 147do Código Penal. Quanto ao crime de 
embriaguez ao volante, verifico que não milita em favor do acusado qualquer causa legal ou supralegal de exclusão da 
tipicidade, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, por isso, julga procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para 
condenar ADRIANO BORGES GUIMARAES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306, caput 
(embriaguez ao volante) do Código de Trânsito Brasileiro. “PRI.” Porto Nacional, 19 de Março  de 2019. Allan Martins 
Ferreira – Juiz de Direito 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO Nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, aos 21 de Março de 2019. Eu, Bernadete Antonio de Carvalho, Assistente Administrativo, lavrei e 
subscrevi. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito 
 



ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4464 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2019 38 

 

 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: S.F. AQUINO EIRELI - CNPJ: 17324406000122 que, atualmente, se encontra em 
local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo de - Procedimento Comum Cível - N2 0011142-
13.2015.827.2729 - (Chave n2 321944360115) - que lhe move SANDRA REMIGIO DOS SANTOS - CPF: 
39201040130SARGEL - SANTA RITA ARMAZÉNS GERAIS LTDA - CNPJ: 25094020000108LUIS GOMES DE CAMPOS - 
CPF: 28822170644 e para, caso queira, apresentar resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 
nos termos dos artigos 335, III, e 321, IV, ambos do novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, 
será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado 
na forma dá lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Norma Regina Moreira Gaivão. Escrivã/Técnico Judiciário que digitei 
e subscrevi. 
Palmas, 11 de março de 2019. 
Assinado 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS 
Autos n. 0009074-28.2016.827.2706            Chave do processo: 252214794916 
Classe da ação: Execução de Título Extrajudicial   Valor da causa: 118229.98 
Requerente(s): BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido(s): HUGO RODRIGUES SILVA - CPF n. 737.996.531-04 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e 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(s) Requerido(s), ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos 
da exordial, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida exequenda, no valor correspondente ao principal atualizado, 
juros, custas e honorários advocatícios, sob pena de ser-lhe penhorados bens, pelo Sr. Oficial de Justiça, quantos bastem à 
satisfação total do débito; (2) CIENTIFICAR de que, querendo, poderá oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 
prazo iniciar-se-á no dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz (prazo do cabeçalho); (3) CIENTIFICAR, ainda, que no 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o  restante em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso em que: (1) sendo a 
proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o 
executado advertido de que, nesta hipótese, o não  pagamento  de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o 
vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao 
executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; ou (2) 
sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito; (4) ADVERTIR que os honorários 
advocatícios, em caso de pagamento, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade 
em caso   de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias; e (5) ADVERTIR 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 Castelo Branco, n. 1625, Setor Brasil, (63) 3414-6618, Araguaína/TO - CEP: 77.824-360. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 08 de março de 2019. Eu, ANA 
CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, 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. 
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PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª VARA CÍVEL 

  
EDITAL DE CITAÇÃO  (Artigo 701 do NCPC)   Prazo: 30 (Trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico: nº: 0004651-76.2018.827.2731; Chave do Processo: 596394962218; Natureza da Ação: Ação 
Monitória; Valor da Causa; R$ 4.667.985,94; Requerente: BANCO DO BRASIL; Advogado do Requerente: Dr. Risely Pires Maciel 
Dias - OAB/BA nº 17250; Requerido: RAMON COELHO GALVÃO e SANDRA ANTONIA ANDRADE; Advogado: Nihil. 
  CITANDO OS REQUERIDOS: RAMON COELHO GALVÃO, CPF sob nº 547.012.601-34 e SANDRA ANTONIA ANDRADE, 
CPF sob nº 815.782.371-49, atualmente, com endereços em lugares incertos e não sabido.   OBJETIVO/FINALIDADE: 
CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, acima qualificados, aos termos da Ação Monitória, para no prazo de QUINZE (15) DIAS, 
proceder(em) a(o) (1.1) pagamento da dívida, juntamente com o pagamento de honorários advocatícios de cinco (5%) por cento 
do valor atribuído à causa ou (1.2) independentemente de prévia segurança do juízo, apresentar no prazo de QUINZE (15) DIAS 
nos próprios autos, EMBARGOS a ação monitória, com efeito suspensivo, observando-se que se o réu alegar que o autor pleiteia 
quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 
discriminado e atualizado da dívida, sob pena de os embargos serem liminarmente rejeitados, se esse for o seu único 
fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de 
excesso, na forma do art. 701 do NCPC. O réu ficará isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 
(pagamento da dívida e honorários) no prazo de QUINZE (15) DIAS. ADVERTÊNCIA: Fica o réu advertido que se no prazo de 
QUINZE (15) DIAS para EMBARGOS, reconhecer a procedência do crédito da PARTE AUTORA e comprovando o depósito de 
TRINTA (30%) POR CENTO do valor cobrado, acrescido das custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 
permitido pagar o restante em até 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de um (1%) por 
cento ao mês. ADVERTINDO-LHES de que não cumprindo o réu o MANDADO JUDICIAL (pagamento da dívida com honorários 
de 5%), ou não fazendo proposta de pagamento/parcelamento e/ou rejeitados os embargos, constituir-se-à de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, e terá a PARTE AUTORA título executivo judicial apto a 
ação de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 e seguintes do NCPC.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 
265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins - TO, aos 06 (Seis) dias do mês de 
Fevereiro (02) do ano de dois mil e dezenove (2.019). Eu, Márcio André Souza Gomes, Servidor do Estado lotado na 1ª Vara 
Cível, o digitei. 
   

Juiz ADOLFO AMARO MENDES 
Titular da 1ª Vara Cível 

 
ALVORADA 

1ª Escrivania Cível  
  
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
CITA o ESPÓLIO DE IBRAIM LONGO, na pessoa dos herdeiros GEISE APARECIDA MENEGASSO, brasileira, viúva, CPF 
051.779.538&#8208; 82; NATALIA MENEGASSO LONGO, brasileira, solteira, CPF 334.215.718&#8208;64 E GUSTAVO 
MENEGASSO LONGO, brasileiro, solteiro, CPF n. 382.590.208&#8208;07, todos atualmente com endereços incertos e não 
sabido de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0001217-40.2016.827.2702, Ação: Execução de Título 
Extrajudicial que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida 
(CPC, art. 829, caput), no valor de R$ 257.618,69 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove 
centavos); Ficando ainda INTIMADOS quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na 
forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915), e CIENTES de que: a) em caso de integral pagamento no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, §  1º); b) no prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916), sob pena de penhora de bens tantos quanto bastem para 
garantir a execução. Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os 
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 
827, §1º). 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, ao 01 de agosto de 2018. Eu (EDIVANE T PROVENCI DONEDA), Técnica 
Judiciária, digitei e conferi. 
  

Fabiano Gonçalves Marques 
Juiz de Direito 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 206, de 22 de março de 2019 
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 19.0.000008908-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 15 de março de 2019, Claudinei Crepaldi do cargo de provimento em comissão de 
Engenheiro. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Editais 
 
Edital Nº 60, de 22 de março de 2019 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e considerando os autos SEI nº 
18.0.000011576-9 e 18.0.000025345-2, a Resolução nº3 de 2 de abril 2009, e as disposições da Resolução nº 39, de 17 de 
dezembro de 2015, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicada na pág. 3 do Diário da Justiça 
Eletrônico nº 3.722, suplemento 1, de 18 de dezembro de 2015, a qual dispõe sobre a criação do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
COM ACESSO À PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁTICA JUDICIÁRIA (PRJud) – Turma II nas comarcas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, torna pública a relação de unidades judiciárias de cada comarca prevista no item 3.1 do Edital nº 358, de 18 
de dezembro de 2018: 
Nas Comarcas de 3ª entrância, as vagas serão assim distribuídas: 
COMARCA DE PALMAS - Nº DE VAGAS: 14 

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5 ª e 6ª VARA CÍVEL 

1ª e 2ª VARA DE FAMÍLIA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA REGIÃO SUL 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL – TAQUARALTO 

JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE DE PALMAS 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 

COMARCA DE ARAGUAÍNA - Nº DE VAGAS: 8 

1ª e 2ª VARA CRIMINAL 

1ª e 2ª VARA CÍVEL 

VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

2ª VARA DE FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS 

COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - Nº DE VAGAS: 4 

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

1ª e 2ª VARA CÍVEL 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

COMARCA DE GURUPI - Nº DE VAGAS: 7 

1ª e 2ª VARA CÍVEL 

1ª e 2ª VARA CRIMINAL 

1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

COMARCA DE MIRACEMA - Nº DE VAGA: 1 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 
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COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - Nº DE VAGAS: 3 

1ª VARA CRIMINAL 

2ª VARA CÍVEL 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

COMARCA DE PORTO NACIONAL - Nº DE VAGAS: 6 

1ª e 2ª VARA CÍVEL 

1ª e 2ª VARA CRIMINAL 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

COMARCA DE TAGUATINGA - Nº DE VAGAS: 2 

VARA CÍVEL 

VARA CRIMINAL 

COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS  - Nº DE VAGAS: 2 

1ª VARA CRIMINAL 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

COMARCA DE PEDRO AFONSO  - Nº DE VAGA: 1 

1ª VARA CÍVEL 

COMARCA DE DIANÓPOLIS  - Nº DE VAGAS: 3 

VARA CÍVEL 

VARA CRIMINAL 

 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

COMARCA DE ARRAIS - Nº DE VAGAS: 2 

VARA CÍVEL 

VARA CRIMINAL 

COMARCA DE ARAGUATINS - Nº DE VAGA: 1 

VARA CÍVEL 

Nas Comarcas de 2ª entrância, as vagas serão assim distribuídas: 
COMARCA DE ALVORADA - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE FILADÉLFIA - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA  - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE MIRANORTE  - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE NATIVIDADE - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE CRISTALÂNDIA - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE ARAPOEMA - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE COLMÉIA - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE XAMBIOÁ - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE ANANÁS - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE ITAGUATINS - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 
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COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE PARANÃ - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

Nas Comarcas de 1ª entrância, as vagas serão assim distribuídas: 
COMARCA DE ALMAS - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE NOVO ACORDO - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

COMARCA DE PIUM - Nº DE VAGA: 1 

JUÍZO ÚNICO 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 

 

Portarias 
 
PORTARIA Nº 629/2019, de 21 de março de 2019 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Adolfo Amaro Mendes, matrícula nº 981, relativas ao exercício de 2019, 

marcadas para o período de 01 a 30/04/2019, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 631/2019, de 22 de março de 2019 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jocy Gomes de Almeida, matrícula nº 127653, relativas ao exercício de 2019, 

marcadas para o período de 01 a 30/04/2019, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
 

Recomendações 
 
Recomendação Nº 7, de 22 de março de 2019  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Lei Maria da Penha tem como objetivo promover a garantia constitucional de combate à violência contra 
a mulher; 
CONSIDERANDO a Portaria n. 15, de 8 de março de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Judiciária 
Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a importância de se assegurar o tratamento adequado aos conflitos decorrentes de prática de violência 
doméstica contra a mulher; 
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CONSIDERANDO a necessidade de fazer com que o agressor reflita acerca das causas que o levaram a agir de forma violenta, 
de modo que ele não incorra em reincidência; 
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação entre o Ministério Público do Estado do Tocantins, o Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e outras instituições, encartado no Processo SEI nº 18.0.000015805-0; 
RESOLVEM: 
Art. 1º RECOMENDAR aos senhores(as) magistrados(as), atuantes na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
que: 
I – Encaminhem os supostos agressores para a participação das oficinas da palavra, como condição para a concessão de 
liberdade provisória, nos casos de prisão em flagrante delito; 
II – Determinem a participação dos supostos agressores nas oficinas da palavra como forma de medida protetiva de urgência, 
considerando o rol não taxativo expresso no artigo 22, §1º da Lei 11340/2006; 
III – Estabeleçam a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da suspensão da pena, nos moldes 
do artigo 79 do Código Penal.  
IV – Condicionem a participação nas oficinas da palavra como meio para a  progressão de regime aos agressores; 
V – Estipulem a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena em regime aberto, nos moldes 
do artigo 36, §1º do Código Penal.   
Art. 2º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se.  

 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 

 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Decisões 

 
Requerente: DELEGACIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL - TOCANTINÓPOLIS 
Recursos oriundos de medidas despenalizadoras aplicadas pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tocantinópolis 
Decisão nº 5200 / 2018 - PRESIDÊNCIA/JE TOCANTINÓPOLIS 
O Delegado Regional da Polícia Civil, Dr. Tiago Daniel de Moraes, requereu sua habilitação da instituição para receber recursos 
oriundos das medidas despenalizadoras aplicadas pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca e, concomitantemente, 
apresentou projeto de aquisição de um equipamento de ar condicionado, com o respectivo serviço para instalação, tanto do 
equipamento a ser adquirido, quando de um segundo equipamento que foi entregue por outras fontes à mesma instituição 
(evento 17000003). 
Com a anuência do Ministério Público (evento 1722646) a instituição foi habilitada e o projeto aprovado, tendo sido expedição o 
respectivo alvará de levantamento dos valores necessários à execução (eventos 1722919 e 1740810). 
O responsável pela instituição prestou contas no evento 1836170. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas (evento 209797919). 
É o relato do necessário. Decido. 
A Resolução 154 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que os valores oriundos de penas pecuniárias e medidas 
despenalizadoras serão depositados em conta judicial vinculado ao Juízo e, quando não destinados à vítima ou aos seus 
dependentes, serão, preferencialmente destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, 
ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de 
relevante cunho social, a critério da unidade gestora. 
A Polícia Civil desempenha notório e relevante papel na área de segurança pública. 
Os documentos atestam que o projeto foi plenamente executado e não há nos autos nenhum indício que nos impeça de afirmar 
que a finalidade preconizada pela resolução supracitada não tenha sido alcançada. 
Por todo o exposto, integrando os fundamentos do parecer do Ministério Público como razão de decidir, acolho-os em sua 
integralidade JULGO BOAS AS CONTAS PRESTADAS pelo Delegado responsável pela Delegacia Regional de Polícia Civil – 
Tocantinópolis. 
Intimem-se. Comunique-se a CGJUS. Após, em não havendo recurso, encerre-se o feito nesta unidade. 
Tocantinópolis, 23 de novembro de 2018. 
 

Arióstenis Guimarães Vieira 
Juiz de Direito 
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CEPEMA – PALMAS 
  

PROCESSO N.º: 0015168-83.2017.827.2729PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉPARTE RÉ: 
PROCESSO SEM PARTE REU 
  
DECISÃO  
Trata-se de prestação de contas relativo aos repasses financeiros efetuados pela CEPEMA nos termos do Provimento n.15/2012 
CGJ-TO apresentada pela Associação Ação Social Jesus de Nazaré. 
Em análise ao projeto, verifica-se que foi firmado convênio entre a CEPEMA e a entidade, sendo determinado pelo juízo da 4ª 
Vara Criminal o repasse mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), estando pendente de homologação o período de janeiro a junho 
de 2016. 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público considerou regular as contas apresentadas pela entidade. 
O artigo 10, § 1º do Provimento n.15/2012 CGJ-TO dispõe que: 
As entidades beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas, até o dia 10 de julho referente ao 
primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º deste Provimento. 
A entidade beneficiada devidamente intimada para apresentar a prestação de contas quanto ao valor pecuniário recebido 
encaminhou a este juízo, relatório minucioso informando a destinação do dinheiro repassado, comprovando com notas fiscais. 
Portanto, a entidade utilizou-se da importância recebida para cumprir com a finalidade proposta no projeto apresentado. 
É importante salientar que os recursos financeiros repassados a entidades possuem o cunho social, no intuito de auxiliar em 
projetos beneficentes. A ausência de prestação de contas e a má destinação dos recursos recebidos podem acarretar no 
descredenciamento da entidade. 
Diante do exposto, acolho parecer ministerial e, homologo a prestação de contas da entidade Associação Ação Social Jesus de 
Nazaré referente ao período de janeiro a junho de 2016 nos termos do artigo 10, § 2º, do provimento 15/2012 CGJ-TO. 
Encaminhe-se cópia desta decisão a Corregedoria Geral de Justiça, a fim de publicá-la no Diário de Justiça nos termos do artigo 
10, § 4º, do referido provimento. 
Ademais, verifico que a prestação de contas do 2º semestre de 2016 já foi apresentada (Evento 01,FINANC36 e seguintes), bem 
como do período de janeiro a junho de 2017 (Evento 12), intime-se o douto Promotor de Justiça para apresentar parecer 
conclusivo quanto aos períodos em referência. 
Após, à conclusão. 
Intime-se. Cumpra-se. 

  
Palmas-TO, 26 de fevereiro de 2018. 

  
Luiz Zilmar dos Santos Pires 

Juiz de Direito 
  
  

CEPEMA – PALMAS 
  

PROCESSO N.º: 0015168-83.2017.827.2729 
PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉPARTE 
RÉ: PROCESSO SEM PARTE REU 
  
DECISÃO 
Trata-se de prestação de contas relativo aos repasses financeiros efetuados pela CEPEMA nos termos do Provimento n.15/2012 
CGJ-TO apresentada pela ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ. 
Em análise ao projeto, verifica-se que foi firmado convênio entre a CEPEMA e a entidade, sendo determinado pelo juízo da 4ª 
Vara Criminal o repasse mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), estando pendente de homologação o 2º semestre de 2016, bem 
como o 1º e 2º semestre de 2017. 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público considerou regular as contas apresentadas pela entidade, 
Relatório Técnico 27/2018 (Evento 56), porém, requereu que para as próximas prestações de contas seja informado o número de 
pessoas atendidas, consoante delineado no artigo 10, § 1º, do Provimento n.15/2012CGJ-TO: 
As entidades beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas,até o dia 10 de julho referente ao 
primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas comos recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º deste Provimento. 
É importante salientar que os recursos financeiros repassados a entidades possuem o cunho social, no intuito de auxiliar em 
projetos beneficentes. A ausência de prestação de contas e a má destinação dos recursos recebidos podem acarretar no 
descredenciamento da entidade. 
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A entidade beneficiada encaminhou a este juízo, relatórios minuciosos informando a destinação do dinheiro repassado, 
comprovando com notas fiscais e extratos de movimentação bancária. 
Portanto, verifica-se que a entidade utilizou-se da importância recebida para cumprir com a finalidade proposta no projeto 
apresentado. 
Diante do exposto, acolho parecer ministerial e, HOMOLOGO a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO AÇÃOSOCIAL JESUS 
DE NAZARÉ, referente ao 2º semestre de 2016, bem como ao 1º e 2º semestre de 2017, nos termos do artigo 10, § 2º, do 
provimento 15/2012 CGJ-TO. 
No entanto, fica consignado que para as próximas prestações de contas a entidade deverá apresentar a documentação de forma 
semestral, isto é, de janeiro a junho, julho a dezembro. Ademais, deverá informar também o número de pessoas atendidas. 
Encaminhe-se cópia desta decisão à Corregedoria Geral de Justiça, a fim de publicá-la no Diário de Justiça nos termos do artigo 
10 § 4° do referido provimento. 
Intime-se. Cumpra-se 
Palmas/TO, 18 de abril de 2018. 
  

Luiz Zilmar dos Santos Pires 
Juiz de Direito 

  
  

CEPEMA – PALMAS 
  
PROCESSO N° 0015168-83.2017.827.2729 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ 
 
DECISÃO  
Trata-se de prestação de contas relativa aos repasses financeiros efetuados pela CEPEMA de Palmas/TO, nos termos do 
Provimento n.15/2012 CGJ-TO, apresentada pela ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DENAZARÉ. 
Em análise, verifica-se que foi firmado convênio entre a CEPEMA e a entidade, sendo determinado por este juízo da 4ª Vara 
Criminal o repasse mensal de valores. Fora repassado o total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de janeiro a junho de 2018, estando 
pendente de homologação. 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público considerou regular as contas apresentadas pela entidade, 
Relatório Técnico acostado ao Evento 75, parecer no Evento 90. 
O artigo 10, § 1º, do Provimento n.15/2012 CGJ-TO dispõe que: 
As entidades beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas, até o dia 10 de julho referente ao 
primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projeto se 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º deste Provimento. 
É importante salientar que os recursos financeiros repassados a entidades possuem o cunho social, no intuito de auxiliar em 
projetos beneficentes. A ausência de prestação de contas e a má destinação dos recursos recebidos podem acarretar no 
descredenciamento da entidade. 
A entidade beneficiada encaminhou a este juízo, relatórios de atividades contendo o número de pessoas atendida se a área de 
atuação da Associação, comprovando a destinação do dinheiro com notas fiscais que superam o valor repassado. 
Portanto, verifica-se que a entidade utilizou-se da importância recebida para cumprir com a finalidade proposta no projeto 
apresentado. 
Diante do exposto, acolho parecer ministerial e, HOMOLOGO a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO AÇÃOSOCIAL JESUS 
DE NAZARÉ referente ao 1º semestre de 2018, nos termos do artigo 10, § 2º, do Provimento15/2012 CGJ-TO. 
Ainda, intime-se a instituição para apresentar a devida prestação de contas referente aos repasses ocorridos no 2º semestre de 
2018. 
Encaminhe-se a presente prestação de contas apresentada pela Associação, alvarás de valores, bem como cópia desta decisão 
à Corregedoria Geral de Justiça, a fim de publicá-la no Diário de Justiça nos termos do Provimento15/2012 CGJ-TO. 
Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas/TO, 09 de janeiro de 2019. 

Luiz Zilmar dos Santos Pires 
Juiz de Direito  

  
 

Portarias 
 
Portaria Nº 560/2019 - CGJUS/DNPJACGJUS, de 14 de março de 2019 
Designação de servidor para o acompanhamento do recolhimento e entrega das armas das comarcas ao Exército Brasileiro. 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
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CONSIDERANDO o Plano de Ação para recolhimento de armas de fogo e munições de depósito judicial para o primeiro 
semestre do exercício de 2019, em apoio às comarcas, formulado pela Assessoria Militar da Presidência do Tribunal de Justiça, 
conforme Plano de Trabalho (evento 2462094 ), Processo SEI nº.19.0.000004380-2; 
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça, deverá adotar os procedimentos necessários para acompanhamento até 
a destinação final das armas de fogo e/ou munições apreendidas, conforme o disposto no § 4º, art. 10 da Resolução 
17/2013/TJTO; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor Carlos Alberto Pitombeira, matrícula 354674, para acompanhar o recolhimento e o transporte das 
armas de fogos e munições apreendidas em conjunto com a equipe da Assessoria Militar até a entrega ao Exército Brasileiro, 
nas seguintes comarcas: 
  
ROTA – 01: 

COMARCAS DA REGIÃO NORTE 

Itaguatins, Axixá, Augustinópolis, Araguatins, Ananás, Xambioá, Wanderlândia, Filadelfia e Goiatins 

Tempo mínimo estimado: 06 dias 

Período previsto: 17 a 22/03/2019 

  
ROTA – 02 

COMARCA DA REGIÃO SUL E SUDESTE 

Natividade, Almas, Dianópolis, Taguatinga, Aurora, Paranã, Palmeirópolis, Peixe, Figueirópolis, Formoso do Araguaia e 
Gurupi 

Tempo mínimo estimado: 05 dias 

Período previsto: 01 a 05/04/2019 

ROTA – 03: 

COMARCAS DA REGIÃO CENTRO NORTE E CENTRAL 

Araguaína, Colinas, Pedro Afonso, Guaraí, Colméia, Araguacema, Miranorte, Miracema, Tocantínia 

Tempo mínimo estimado: 05 dias 

Período previsto: 08 a 12/04/2019 

ROTA – 04: 

COMARCAS DA REGIÃO CENTRAL: 

Cristalândia, Pium, Paraíso, Novo Acordo, Ponte Alta, Porto Nacional e Palmas 

Tempo mínimo estimado: 05 dias 

Período previsto: 22 a 26/04/2019 

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

Corregedor-Geral da Justiça 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 679/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38957 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Francinilde Dantas de Araujo, Matrícula 990584, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Alianca do Tocantins-
TO, no período de 26/03/2019 a 26/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação pedagógico no âmbito do processo 0004183-
42.2018.827.2722, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 680/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38948 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à servidora Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de 

0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Esperantina-TO, no 
período de 28/03/2019 a 28/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação social no âmbito do processo 0003992-
45.2015.827.2740, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 681/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38956 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Sara Morais da Silva, Matrícula 990231, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de 
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
30/03/2019 a 30/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica no âmbito do processo 000132090.2017.827.2741 , 
conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 682/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38951 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Leusimara Cirqueira Evangelista, Matrícula 990043, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Rio da Conceicao-
TO, no período de 30/03/2019 a 30/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação social no âmbito do processo 0000464-
36.2019.827.2716, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 683/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38965 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Aurora do 
Tocantins-TO, no período de 25/03/2019 a 25/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação social no âmbito do processo 
0000945-48.2018.827.2711, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 684/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38969 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Flor de Lyss Feitosa da Silva, Matrícula 356628, o valor de R$ 253,22, relativo ao 
pagamento de 1 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2019/38034, no período de 23/03/2019 a 23/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 
0006324-07.2018.827.2731, conforme determinação judicial.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 685/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38955 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Ana Paula Ribeiro Tavares, Matrícula 356024, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Monte do 
Carmo-TO, no período de 30/03/2019 a 30/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação social no âmbito do processo 
0016480-36.2018.827.2737, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 686/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38837 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Camila Américo de Lima, Matrícula 355654, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 25/03/2019 a 25/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 5000078-
25.2013.827.2717 / 5000018-53.2012.827.2728 / 0000793-.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 687/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38835 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Camila Américo de Lima, Matrícula 355654, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 26/03/2019 a 26/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 5000078-
25.2013.827.2717 / 0002071-25.2017.827.2726 , conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 688/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38834 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Augustinopolis-TO, no período 
de 22/03/2019 a 22/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 5001394-
31.2012.827.2710 , conforme determinação judicial.  

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 689/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38833 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguacema-TO para Caseara-TO, no 
período de 18/03/2019 a 18/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 0000881-
59.2018.827.2704 , conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 690/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38831 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Lilian Julian da Silva Guimarães, Matrícula 356443, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para Lajeado-TO, no 
período de 23/03/2019 a 23/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 0001120-
34.2017.827.2725 , conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 691/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38828 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Lilian Julian da Silva Guimarães, Matrícula 356443, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para Miracema do 
Tocantins-TO, no período de 22/03/2019 a 22/03/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 
0001120-34.2017.827.2725 , conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 692/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38963 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 01/04/2019 a 01/04/2019, com a finalidade de realizar avaliação social no âmbito do processo 0001115-
24.2018.827.2742 , conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 693/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38961 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à servidora Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 02/04/2019 a 02/04/2019, com a finalidade de realizar avaliação social no âmbito do processo 0001115-
24.2018.827.2742, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 694/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38906 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Adonias Barbosa da Silva, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 146844, 
o valor de R$ 578,51, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de 
R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no 
período de 22/03/2019 a 23/03/2019, com a finalidade de reunião para tratar de assuntos referentes à Comarca.  

Art. 2º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, Assessor Jurídico da Corregedoria-geral da Justiça, 
Matrícula 353059, o valor de R$ 451,90, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, 
descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Goiatins-TO, no período de 22/03/2019 a 23/03/2019, com a finalidade de reunião para tratar de assuntos referentes à 
Comarca.  

Art. 3º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, Assistente de Gabinete da Corregedoria-geral da Justiça, 
Matrícula 352766, o valor de R$ 451,90, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, 
descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Goiatins-TO, no período de 22/03/2019 a 23/03/2019, com a finalidade de reunião para tratar de assuntos referentes à 
Comarca.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 695/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38908 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Wellington Magalhaes, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 352084, o 
valor de R$ 1.258,94, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de 
R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Palmas-TO, no 
período de 26/03/2019 a 29/03/2019, com a finalidade de participar do XXIV FONAJUV e do VI FONAJUP, conforme SEI 
19.0.000000717-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 696/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38434 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula 
352436, o valor de R$ 1.650,68, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 163,65, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 337,19, por seu deslocamento 
de Filadelfia-TO para Palmas-TO, no período de 27/03/2019 a 30/03/2019, com a finalidade de participar do XXIV FONAJUV e o 
VI FONAJUP, conforme SEI 19.0.000000717-2.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 697/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38952 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Kellia Santos de Souza, Matrícula 352891, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Juarina-TO, no 
período de 01/04/2019 a 01/04/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 0000189-
96.2019.827.2713 , conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 698/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38953 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Kellia Santos de Souza, Matrícula 352891, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Juarina-TO, no 
período de 02/04/2019 a 02/04/2019, com a finalidade de realizar avaliação psicológica no âmbito do processo 0000189-
96.2019.827.2713, conforme determinação judicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 699/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38797 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 352452, o 
valor de R$ 2.243,64, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor 
de R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do 
Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 562,66, por seu deslocamento de 
Ananas-TO para Palmas-TO, no período de 26/03/2019 a 30/03/2019, com a finalidade de participar do XXIV Fórum Nacional de 
Justiça Juvenil (FONAJUV) e do VI Fórum Nacional de Justiça Protetiva (FONAJUP), conforme SEI 19.0.000000717-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 700/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/39027 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Luciane Barcelos Dorneles, Recepcionista, Matrícula 356751, o valor de R$ 72,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao Salvador do Tocantins-TO, no período de 
22/03/2019 a 22/03/2019, com a finalidade de correição 2019 nas serventias, conforme SEI 19.0.000009025-8.  

Art. 2º Conceder à servidora Raisa Damasceno Junqueira, Assessor Jurídico de 1a Instância, Matrícula 352958, o 
valor de R$ 72,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao Salvador do 
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Tocantins-TO, no período de 22/03/2019 a 22/03/2019, com a finalidade de correição 2019 nas serventias, conforme SEI 
19.0.000009025-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Osmar Teixeira Lopes, Oficial de Justiça Avaliador, Matrícula 60075, o valor de R$ 
72,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao Salvador do Tocantins-TO, no 
período de 22/03/2019 a 22/03/2019, com a finalidade de correição 2019 nas serventias, conforme SEI 19.0.000009025-8.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 701/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38997 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Alberto Pitombeira, Assistente Administrativo, Matrícula 354674, o valor de R$ 
866,74, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
08/04/2019 a 12/04/2019, com a finalidade de recolhimento de armas nas Comarcas de Araguaína, Colinas, Pedro Afonso, 
Guaraí, Colméia, Araguacema, Miranorte, Miracema, Tocantínia.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 702/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38994 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Alberto Pitombeira, Assistente Administrativo, Matrícula 354674, o valor de R$ 
866,74, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 
01/04/2019 a 05/04/2019, com a finalidade de recolhimento de armas em Natividade, Almas, Dianópolis, Taguatinga, Aurora, 
Paranã, Palmeirópolis, Peixe, Figueirópolis, Formoso do Araguaia e Gurupi.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 703/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38987 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Alberto Pitombeira, Assistente Administrativo, Matrícula 354674, o valor de R$ 
1.119,96, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itaguatins-TO, no período de 
17/03/2019 a 22/03/2019, com a finalidade de recolhimento de armas nas Comarcas de Itaguatins, Axixá, Augustinópolis, 
Araguatins, Ananás, Xambioá, Wanderlândia, Filadelfia e Goiatins.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 704/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/39036 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 106174, o 
valor de R$ 2.993,18, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o valor de 
R$ 163,65, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por 
seu deslocamento de Palmas-TO para Rio de Janeiro-RJ, no período de 24/03/2019 a 27/03/2019, com a finalidade de participar 
do Seminário Transparência e Combate à Corrupção, no Museu do Amanhã, conforme SEI 19.0.000007857-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 705/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38989 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Adonias Barbosa da Silva, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 146844, 
o valor de R$ 156,47, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 
54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período 
de 21/03/2019 a 21/03/2019, com a finalidade de reunião com Juiz titular da 1ª Vara de Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
de Gurupi para tratar de assuntos específicos da unidade.  

Art. 2º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, Assessor Jurídico da Corregedoria-geral da Justiça, 
Matrícula 353059, o valor de R$ 114,27, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado 
o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 21/03/2019 a 21/03/2019, com a finalidade de reunião com Juiz titular da 1ª Vara de Feitos da Fazenda e 
Registros Públicos de Gurupi para tratar de assuntos específicos da unidade.  

Art. 3º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, Assistente de Gabinete da Corregedoria-geral da Justiça, 
Matrícula 352766, o valor de R$ 114,27, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado 
o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 21/03/2019 a 21/03/2019, com a finalidade de reunião com Juiz titular da 1ª Vara de Feitos da Fazenda e 
Registros Públicos de Gurupi para tratar de assuntos específicos da unidade.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 706/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/38494 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juz2 - Juiza de Direito de 2ª Entrância, 
Matrícula 291442, o valor de R$ 1.616,21, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, 
descontado o valor de R$ 163,65, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 302,72, por 
seu deslocamento de Natividade-TO para Palmas-TO, no período de 27/03/2019 a 30/03/2019, com a finalidade de convocação 
para participar do XXIV FONAJUV e VI FONAJUP, conforme SEI 19.0.000001595-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo nº: 19.0.000003255-0 
Modalidade: Concorrência nº 001/2019 
Tipo: Menor Preço Global 
Legislação: Lei nº 8.666/1993 
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de construção do novo Fórum 
da Comarca de Miracema do Tocantins. 
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Data da abertura: 29 de abril de 2019, às 08:30 horas (horário local). 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas/TO, 21 de março de 2019. Moacir Campos de Araújo - Presidente da CPL. Portaria nº 598/2019. 
  

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 249/2019, de 21 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 2019/38975;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES, matrícula nº 86049, para, sem prejuízo de suas funções, substituir 
a servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, 
da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 08/01/2019 a 23/01/2019, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 250/2019, de 21 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 2019/38976;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES, matrícula nº 86049, para, sem prejuízo de suas funções, substituir 
a servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, 
da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 12/02/2019 a 12/02/2019, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 251/2019, de 21 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 2019/38978;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ZULMIRA DA COSTA SILVA, matrícula nº 90945, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a 
servidora FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA, matrícula nº 93152, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da 
COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 252/2019, de 21 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 2019/38979;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora MARIA LUCIA MOREIRA BATISTA, matrícula nº 26269, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o 
servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da 
COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  
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Publique-se. Cumpra-se. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 253/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/38843;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor DIEGO BOTELHO AZEVEDO, matrícula nº 352251, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o 
servidor SPENCER VAMPRE, matrícula nº 237252, ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 
27/03/2019 a 28/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR GERAL 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 254/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 2019/39064;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ZULMIRA DA COSTA SILVA, matrícula nº 90945, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a 
servidora FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA, matrícula nº 93152, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da 
COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 22/01/2019 a 27/01/2019, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 255/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/39065;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o 
servidor JURCELES DE MELO RODRIGUES, matrícula nº 93740, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, 
da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 11/03/2019 a 11/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 256/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/39067;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora DULCINEIA SOUZA BARBOSA, matrícula nº 92155, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a 
servidora ESTEFANIA CAVALARI CAVALCANTI, matrícula nº 10879, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da 
COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 18/03/2019 a 18/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente 
ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 257/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/39068;  
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o 
servidor JURCELES DE MELO RODRIGUES, matrícula nº 93740, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, 
da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 12/03/2019 a 14/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 

PORTARIA Nº 635/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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 RANYERE D CHRISTIE JACEVICIUS, matrícula nº 257342, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 22 a 29/03/2019, a partir de 22/03/2019 até 29/03/2019, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 25/11 a 02/12/2019, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ariostenis Guimarães Vieira 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 258/2019, de 22 de março de 2019 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, 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 2019/39071;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor JAMISSON SILVA SANTOS, matrícula nº 352913, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor 
JOSE COELHO NETO, matrícula nº 153163, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE 
NOVO ACORDO no período de 11/02/2019 a 12/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da 
efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 259/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/39072;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o 
servidor JURCELES DE MELO RODRIGUES, matrícula nº 93740, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, 
da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 15/03/2019 a 15/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 260/2019, de 22 de março de 2019 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, 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 2019/39073;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor JAMISSON SILVA SANTOS, matrícula nº 352913, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor 
JOSE COELHO NETO, matrícula nº 153163, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE 
NOVO ACORDO no período de 13/03/2019 a 26/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da 
efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 261/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/39074;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o 
servidor JURCELES DE MELO RODRIGUES, matrícula nº 93740, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, 
da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 18/03/2019 a 21/03/2019, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 262/2019, de 22 de março de 2019 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/39075;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora DULCINEIA SOUZA BARBOSA, matrícula nº 92155, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a 
servidora ESTEFANIA CAVALARI CAVALCANTI, matrícula nº 10879, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da 
COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 11/02/2019 a 15/02/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente 
ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 

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 2.230, de 2016, 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 

  

AFONSO HENRIQUE HANAUER FLATIN 042.207.201-03 0012655-11.2018.827.2729 R$ 283,67 

ALAN FAGNER LOPES NUNES 042.025.491-98 5010701-83.2011.827.2729 R$ 452,50 

ALMIR OLIVEIRA 269.351.551-34 5001742-95.2011.827.2706 R$ 160,50 

ANTONIA XAVIER LIMA 644.845.301-63 5009989-25.2013.827.2729 R$ 136,57 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA 195.855.431-68 0004917-11.2014.827.2729 R$ 117,50 

APARECIDA ALVES DE MATOS SOUZA 908.047.321-91 0008349-27.2017.827.2731 R$ 131,89 

BERALDO E SANTOS LTDA 10.157.011/0001-33 0003067-87.2017.827.2737 R$ 22,50 

C & A - CONSTRUTORA, REPRESENTACAO E 
TRANSPORTADORA LTDA 

12.267.686/0001-60 0019089-21.2015.827.2729 R$ 133,00 

C W F - LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12.093.196/0001-95 0007867-56.2015.827.2729 R$ 143,43 

CONSTRUTORA PROJETO BRASIL LTDA 07.191.111/0001-71 0026825-27.2014.827.2729 R$ 104,50 

CONSTRUTORA PROVINORTE EIRELI 05.750.186/0001-10 0001269-52.2016.827.2729 R$ 857,39 

ECOLOGICA PLASTICO, PAPEL E PAPELAO COMERCIO 
E INDUSTRIA LTDA 

05.373.560/0001-05 5000135-67.2009.827.2722 R$ 30,50 

EDSON MIRANDA GOMES 800.800.142-91 5019434-39.2013.827.2706 R$ 183,83 

ELIGAS COM.& DISTRIBUICAO DE GAS LTDA 04.676.687/0001-30 5000748-09.2007.827.2706 R$ 40,50 

EUSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS 904.637.061-53 0008381-30.2015.827.2722 R$ 30,50 
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FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR 036.494.821-34 5007956-96.2012.827.2729 R$ 145,65 

GLOBAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 09.049.046/0001-70 5016981-02.2013.827.2729 R$ 135,93 

HEDNILSON ARRUDA VIANA 038.733.081-00 5023304-23.2013.827.2729 R$ 115,50 

HELI BESERRA BULHOES 004.731.771-02 0004165-24.2018.827.2721 R$ 26,50 

INAPES - INSTITUTO NACIONAL DE POS GRADUACAO E 
ENSINO SUPERIOR LTDA 

10.942.607/0001-44 5033816-02.2012.827.2729 R$ 17,50 

IVANILDES MARIA DA SILVA 663.193.821-04 5009905-24.2013.827.2729 R$ 151,07 

JACY BRITO FARIA 885.640.531-87 0006930-69.2017.827.2731 R$ 8.498,46 

JANUECI PEREIRA RODRIGUES 280.850.351-20 5013099-32.2013.827.2729 R$ 156,08 

JOAO GONZAGA DA ROCHA  018.273.081-68 5035601-96.2012.827.2729 R$ 168,89 

JORCILEI SOUSA RESENDE 441.490.851-53 5002326-31.2012.827.2706 R$ 20,50 

JOSE NETO DOS SANTOS MENEZES 550.058.453-72 0001347-40.2016.827.2731 R$ 495,73 

JOSE RODRIGUES COELHO 612.737.241-00 5000094-58.2008.827.2715 R$ 140,50 

LAURO CEZAR DA SILVA PITA 841.310.041-00 5019360-13.2013.827.2729 R$ 146,93 

LEILA VIEIRA ALVES 014.625.011-76 5012333-97.2013.827.2722 R$ 105,60 

LUIZ VIEIRA TELES 323.443.921-49 5029387-55.2013.827.2729 R$ 145,72 

MARCONE ALVES TEIXEIRA 276.655.001-10 0022333-89.2014.827.2729 R$ 174,51 

MARGARIDA ALVES DE MACEDO 08.223.631/0001-81 5000088-05.2013.827.2706 R$ 36,00 

MARIA ROSILENE DE CARVALHO 030.661.731-51 0000896-66.2017.827.2735 R$ 304,25 

MARLON JACOME PARRIAO 377.485.131-04 5000064-55.2001.827.2719 R$ 2.573,41 

MATHEUS BATISTA REIS GOMES 702.164.381-01 0003673-02.2018.827.2731 R$ 14,00 

NELMA PEREIRA ALVES 566.728.021-34 5000084-92.2010.827.2731 R$ 284,02 

NELZI DOS SANTOS CRUZ 003.354.741-60 5005362-69.2013.827.2731 R$ 164,60 

NEYLA RODRIGUES FERNANDES 07.121.413/0001-73 5003142-80.2008.827.2729 R$ 38,50 

NIVAN MUNIZ DA SILVA BARROS 819.888.261-87 5004184-28.2012.827.2729 R$ 200,90 

OLINTO RABELO DANTAS 166.221.462-68 5034460-42.2012.827.2729 R$ 138,89 

R.O. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 11.650.204/0001-94 5041028-40.2013.827.2729 R$ 20,00 

RILDO RODRIGUES RIBEIRO 270.022.251-20 0026832-19.2014.827.2729 R$ 146,70 

RODRIGO GALVAO FERREIRA 030.360.201-52 0008114-71.2014.827.2729 R$ 407,29 

RONIBOBY LIMA DA COSTA 832.220.061-72 5000084-92.2010.827.2731 R$ 284,02 

SIMONE ALVES EVANGELISTA 759.916.751-04 0008986-86.2014.827.2729 R$ 21,50 

SIVANA ENGENHARIA LTDA 00.704.890/0001-12 0008121-24.2018.827.2729 R$ 25,50 

SOLER E REZENDE LOCADORA E TRANSPORTADORA 
LTDA 

00.849.283/0003-02 5036858-25.2013.827.2729 R$ 133,05 

SOLON ALVES DO AMARAL 301.596.364-34 5029274-04.2013.827.2729 R$ 155,72 

TIAGO BATISTA GONCALVES FERRAMENTAS 07.881.605/0001-88 5000479-67.2007.827.2706 R$ 38,00 

TOCANTINS TEXTEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECCAO LTDA 

06.077.752/0001-37 5019612-16.2013.827.2729 R$ 135,93 

W .M . HOSTIN 08.078.360/0001-18 0003778-04.2016.827.2713 R$ 58,00 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO  
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 171/2017 
PROCESSO 17.0.000020774-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CREDENCIADA: Viviane Carla Silva 
OBJETO: I – Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 171/2017, firmado entre 
o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Viviane Carla Silva, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 2482940, quanto 
à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de pedagogia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e cidade de Pedro Afonso; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Arraias e cidade de Arraias. 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 171/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000020774-8, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 001/2016 e, subsidiariamente pela Lei 
nº. 8.666/1993. 
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III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2019. 

 

Extratos de convênios 
 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 2/2019 
PROCESSO 18.0.000033205-0 
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONVENIADO: Município de Colinas do Tocantins 
OBJETO: Constitui-se objeto do presente CONVÊNIO a disponibilização de pessoal para atuar com Oficial de Justiça "Ad hoc" e a 
conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas 
fiscais municipais ajuizadas pelo Município de Colinas do Tocantins, de modo a proporcionar maior celeridade e eficiência aos feitos 
executivos fiscais, seus apensos e incidentes ajuizados e, ainda, aqueles que vierem a ser aforados na vigência deste CONVÊNIO. 
VIGÊNCIA: O presente CONVÊNIO vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser denunciado por 
qualquer uma das Partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus para as Partes. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2019. 

 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 024, de 2019 – SEI Nº 19.0.000004271-7 

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital Nº 
010/2019-ESMAT/DGESMAT/DEESMAT (EDITAL nº 018, de 2019 – SEI Nº 19.0.000004271-7), publicado no Diário da Justiça nº 
4.448, pp. 70-73, de 25 de fevereiro de 2019, referente ao curso Autoconhecimento e Eneagrama, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Onde se lê: 
Nº de vagas: 40. 
Leia-se: 
Nº de vagas: 50. 
6. PÚBLICO-ALVO 
Onde se lê: 
6.1 Magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense.  

AUTOCONHECIMENTO E ENEAGRAMA – TURMA II 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Magistrados do Poder Judiciário do Tocantins 20 

Servidores do Poder Judiciário do Tocantins 20 

Total de Vagas 40 

AUTOCONHECIMENTO E ENEAGRAMA – TURMA III 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Magistrados do Poder Judiciário do Tocantins 20 

Servidores do Poder Judiciário do Tocantins 20 

Total de Vagas 40 

Leia-se: 
6.1 Magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 

AUTOCONHECIMENTO E ENEAGRAMA – TURMA II 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Magistrados do Poder Judiciário do Tocantins 25 

Servidores do Poder Judiciário do Tocantins 25 

Total de Vagas 50 

AUTOCONHECIMENTO E ENEAGRAMA – TURMA III 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Magistrados do Poder Judiciário do Tocantins 25 

Servidores do Poder Judiciário do Tocantins 25 

Total de Vagas 50 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.5 Considerando que o curso será modular, ou seja, com mais de um encontro, e seguindo orientações da Diretoria da Esmat, será 
criado pelo Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (NUFAM) um grupo de WhatsApp, para o qual será enviado 
um link de acesso, para informações do curso. 
Palmas-TO, 21 de março de 2019. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  

EDITAL nº 025, de 2019 – SEI Nº 18.0.000024457-7 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital Nº 
097/2018-ESMAT/DGESMAT/DEESMAT (EDITAL nº 352, de 2018 – SEI Nº 18.0.000024457-7), publicado no Diário da Justiça nº 
4.403, pp. 116-120, de 5 de dezembro de 2018, referente ao curso Crimes Cibernéticos, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS  
Onde se lê: 
a se realizar no período de 15 de fevereiro a 20 de março de 2019. 
Leia-se: 
a se realizar no período de 15 de fevereiro a 4 de abril de 2019. 
Palmas-TO, 21 de março de 2019. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
EDITAL nº 023, de 2019 – SEI Nº 19.0.000002214-7 

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 11/2019-
ESMAT/DGESMAT/DEESMAT-EDITAL nº 004, de 2019 – SEI Nº 19.0.000002214-7, no Diário da Justiça nº 3.427, páginas 82 e 83, de 
15 de fevereiro de 2019, as datas de realização do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM GOVERNANÇA, COMPLIANCE E 
RISCOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Onde se lê: 
a se realizar nos dias 7 e 20 de março e 15 de abril de 2019. 
Leia-se: 
a se realizar nos dias 3 de abril; 8 e 21 de maio. 
6. CRONOGRAMA 

  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM GOVERNANÇA, COMPLIANCE E RISCOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS 

3/4/2019 
Das 8h20 às 11h40 
Das 14h às 17h20 

(8 horas-aula) 

• Governança Corporativa; 
• Gestão de Riscos Corporativos. 
• Compliance; 
• Ambiente Legal e Institucional. 
Professores: 
Antonio Celso Ribeiro Brasiliano 
Dalton Penedo Sandenberg             
Vinícius Marins 

8/5/2019 
Das 8h20 às 11h40 
Das 14h às 17h20 

(8 horas-aula) 

21/5/2019 
Das 8h20 às 11h40 
Das 14h às 17h20 

(8 horas-aula) 

Carga Horária Total 24 horas-aula 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.5 Considerando que o curso será modular, ou seja, com mais de um encontro, e seguindo orientações da Diretoria da Esmat, será 
criado pelo Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (NUFAM) um grupo de WhatsApp, para o qual será enviado 
um link de acesso, para informações do curso. 
Palmas-TO, 21 de março de 2019. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GLACIELLE BORGES TORQUATO 
 

VICE-PRESIDENTE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA  

 
 

 

TRIBUNAL PLENO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Presidente) 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  

 

 

JUIZA  CONVOCADA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. AMADO CILTON) 
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA  R. REGIS (Relatora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Relatora) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 

Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA R. REGIS (Relatora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Revisora) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Relatora) 
Des. AMADO CILTON /Juíza CÉLIA  R. REGIS (Revisora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Suplente) 
 

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
SPENCER VAMPRÉ 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 

Técnico Judiciário  
 

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

Diário da Justiça 
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