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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024028-78.2018.8.27.0000/TO 
APELANTE: SOLIMAR QUEIROZ DE AGUIAR 
ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO OAB/TO 4568 
APELADO: AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER – Relator ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Em face do falecimento da parte autora, ora apelante, noticiado pelo 
nobre causídico, (evento 9 dos autos), determino a suspensão dos autos pelo prazo de 2 (dois) meses. Intimem-se os possíveis 
herdeiros do "de cujus", por edital, para que manifestem se tem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 
habilitação no prazo de 2 (dois) meses de suspensão dos autos, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 313, 
parágrafo 2º, II, do CPC/15. Cumpra-se.” 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001673-77.2018.8.27.2715/TO 
APELANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO (AUTOR) 
APELADO: DANIELLE MOURA CHEFER (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER – Relator ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LAGOA DA 
CONFUSÃO em face de sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por 
ausência de interesse de agir, consubstanciado no valor ínfimo da execução. É o necessário a ser relatado. DECIDO. Apreciando 
detidamente os autos, verifico que o presente recurso foi interposto contra decisão proferida na execução fiscal ajuizada visando 
à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 511,52 (quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre que a Lei n. 
6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) assim dispõe em seu artigo 34: Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções 
de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos 
infringentes e de declaração. Cumpre ressaltar que o referido artigo foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. 
Afinal, o princípio do duplo grau de jurisdição não foi criado com a Carta atual coexistindo com o aludido dispositivo na época de 
sua publicação. A limitação imposta não é desarrazoada, nem impede a oposição de recurso, apenas limita os recursos 
possíveis, em razão do valor da execução, com o intuito de tornar célere a tramitação do executivo fiscal de pequeno valor. 
Ademais, postergar a discussão acerca da cobrança de valores pequenos demonstra clara desproporção na relação 
custo/benefício, deixando de trazer ao exequente o proveito econômico pretendido e congestionando a máquina judiciária, em 
prejuízo do interesse público. Com relação ao valor de alçada para fins de cabimento de apelação em execução fiscal, o Superior 
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 395), analisando a questão referente ao valor que representa 50 
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de 
setembro de 1980, fixou a seguinte tese jurídica: Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de 
execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de 
janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. Para melhor compreensão, vale 
descrever o teor da ementa do referido julgamento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE 
APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN 
= 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR 
DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da 
propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei 
n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de 
execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem 
conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte 
consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma 
que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão 
para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = 
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e 
desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 
17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 
em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 
07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no 
sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice 
substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, 
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divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz 
Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, 
assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como 
aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid 
Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis 
mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser 
observado à data da propositura da execução. 8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 
(setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, 
(disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no 
período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), 
com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em 
dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução 
ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação. 9. 
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 
1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010) A presente execução fiscal 
foi proposta em jullho de 2018, sendo que o valor de alçada em referido mês correspondia a R$ 987,16 (novecentos e oitenta e 
sete reais e dezesseis centavos), ou seja, era superior ao valor desta. Assim sendo, tendo em vista que o valor do crédito 
executado é inferior ao valor de alçada previsto (50 ORTN), não restam dúvidas acerca da aplicabilidade do artigo 34, da Lei n. 
6.830/80. Esclareço que não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao presente caso. Afinal, através do referido 
princípio é possível o recebimento do recurso inadequado, como se fosse adequado, tão-somente quando preenchidos alguns 
requisitos, sendo eles: a ausência de má-fé (inclusive quanto à tempestividade) e de erro grosseiro. Desse modo, imprescindível 
a dúvida objetiva, em razão de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento deste ou daquele recurso, não 
bastando a dúvida subjetiva do recorrente. Tal dúvida objetiva, contudo, não subsiste, uma vez que se trata de recurso interposto 
contra expressa previsão legal. Também não há como criar exceção onde a lei não prevê, não havendo fundamento para 
autorizar o conhecimento da apelação quando a sentença extinguir o feito sem julgamento de mérito por falta de interesse de 
agir. Ademais, vale destacar que a matéria já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral 
(Tema 408), nos autos do ARE 637.975, no qual fixou a seguinte tese jurídica: É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 
6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. Sobre o tema, 
também é a jurisprudência dos demais Tribunais: EMENTA: Contra sentença proferida em execução fiscal de valor inferior à 50 
(cinqüenta) ORTN, não se admite a interposição de apelação uma vez que, neste caso, conforme disposto no artigo 34 da Lei 
6.830/80, somente são admitidos os embargos infringentes e de declaração.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0126.16.002232-6/001, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) 
Enfim, tendo em linha de conta os princípios da legalidade e da tipicidade recursal, bem como a compatibilidade do dispositivo de 
lei especial que regulamenta a matéria com os ditames constitucionais, a apelação aviada não é cabível. Ex positis, nos termos 
do Art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Após o 
Trânsito em Julgado, proceda-se a baixa definitiva dos autos. Intimem-se. Cumpra-se.” 
 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034118-14.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: WILLIAM REZENDE DE LEMOS 
ADVOGADO: LEANDRO WANDERLEY COELHO (OAB TO4276) 
2º AGRAVADO: FAMA LTDA-EPP 
ADVOGADO: LEANDRO WANDERLEY COELHO (OAB TO4276) 
3º AGRAVADO: HERICO REZENDE DANTAS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA 
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. LEI NÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO. REFORMA. Merece reforma a 
decisão recorrida que, amparada na Lei no 13.869, de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade), indeferiu a penhora de ativos 
financeiros de contribuinte inadimplente, uma vez que a referida norma não estava vigente à época, não podendo retroagir para 
prejudicar atos pretéritos financeiros de titularidade da parte Agravada 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para, confirmando a Decisão constante no Evento 2, revogar a Decisão recorrida, a fim de 
que seja realizada a penhora on-line de ativos financeiros de titularidade da parte Agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 29 de abril de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000130-65.2020.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA 
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ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO2621) 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES (OAB TO6671) 
AGRAVADO: BANCO BMG S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA. CONTRATO PACTUADO COM ANALFABETA. AFETAÇÃO AO IRDR No 0010329-83.2019.827.0000. 
FEITO SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR. PEDIDO LIMINAR NÃO CONCEDIDO. 1. Em caso de admissão do 
incidente, todos os processos afeitos à matéria que o ensejou serão suspensos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e após julgado, 
a tese jurídica fixada será aposta em todos os processos, presentes e futuros, posto que decorrerá vinculação necessária ao que 
foi decidido. 
2. Verificando-se que o ajuizamento do feito visa a questionar a pertinência de descontos oriundos de pacto que a Agravante 
reconhece ter celebrado com o banco agravado, restou configurada a afetação ao Incidente de Demandas Repetitivas no 
0010329-83.2019.827.0000, pelo que se acertada a determinação de sua suspensão, posto que destinada a garantir a 
segurança jurídica, a igualdade e a coerência processual em julgamentos em bloco de demandas repetitivas, bem como evitar 
divergências em casos similares ou idênticos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume a decisão do magistrado singular que determinou a 
suspensão do processo, por se tratar de matéria afeita ao IRDR no 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 09 de junho de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004246-65.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. 
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB SP192649) 
AGRAVADO: VALDEMIR COELHO PEREIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERMANÊNCIA 
DO BEM NA COMARCA. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.1 A retirada do bem pelo credor da 
Comarca onde tramita a ação, somente pode ser feita mediante requerimento ao juízo, depois de decorrido prazo de 5 (cinco) 
dias contados a partir da juntada nos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido. 1.2 Somente após o 
esgotamento do prazo conferido ao devedor para o pagamento da totalidade da dívida e manifestação ulterior do judiciário, o 
credor deterá a propriedade e a posse plena do bem até, em caráter definitivo. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão recorrida que deferiu a busca e apreensão da motocicleta marca 
HONDA, modelo XRE 190, chassi no 9C2MD4100HR016732, ano de fabricação 2017 e modelo 2017, cor PRETA, placa 
QKJ7804, renavam 01124364479, com a permanência deste nesta comarca, até ulterior deliberação, sob pena de a 
desobediência constituir ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de junho de 
2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0029851-96.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
AGRAVADO: ELIZIARIO RIBEIRO BORGES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR E BENS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO FEITO POR 
1 (um) ANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. 1. É cediço que quando não encontrados bens 
sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspende o curso da execução fiscal e, decorrido o prazo de um ano, ordenará o 
arquivamento dos autos. 2. Ademais, acerca das informações prestadas nos autos, o devedor supostamente veio a óbito. Assim, 
considerando que o prosseguimento da execução fiscal depende de sua localização, cabe ao exequente o ônus de obter a prova 
inequívoca do falecimento e, consequentemente, realizar diligências para a correção do polo passivo, verificada a existência de 
inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução. 3. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada em toda a sua extensão, nos termos 
do voto do relator. Palmas, 15 de abril de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000216-36.2020.8.27.0000/TO 
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA   
AGRAVADOS: RENY PONCIANO DA SILVA E RENY PONCIANO DA SILVA - PESSOA JURÍDICA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 
INFRAÇÃO DA LEI 13.869/19 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE). INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É 
incabível o indeferimento de pedido de penhora online em razão do disposto no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, 
porquanto não se configura o delito previsto no referido dispositivo legal com a mera decretação de indisponibilidade de ativos 
financeiros do devedor. 2. O artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 está em harmonia com o rito previsto no artigo 854 do Código de 
Processo Civil, e a penhora de dinheiro, que é direito do credor, está no topo da lista de preferências estabelecida no artigo 835 
do Código de Processo Civil. 3. Ressalve-se, apenas, que apesar do Desembargador relator ter determinado ao magistrado de 
origem que procedesse com a penhora de ativos financeiros, penso que a medida mais adequada seria expedir carta de ordem 
para viabilizar a pesquisa de bens pleiteada pelo agravante, respeitando-se, assim, a garantia de independência de que o juiz de 
primeira instância tem direito, uma vez que fundamentou seu entendimento valendo-se do princípio do livre convencimento 
motivado. 4. Agravo conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, CONHECER do 
recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de ratificar a antecipação de tutela recursal deferida que determinou a 
realização de buscas via BACENJUD contra a parte agravada para garantir o valor da dívida nos termos do voto do relator, 
acompanhado pelo voto do Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO. Divergência inaugurada pelo Desembargador 
EURÍPEDES LAMOUNIER no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para que seja revogada a decisão 
do Juízo a quo, o qual, com fulcro na imposição da Lei nº 13.869/2019, indeferiu o bloqueio perseguido nos autos, devendo, o 
magistrado, debruçar-se novamente sobre a questão e, nos casos em que a medida expropriatória se fizer necessária, efetivá-la. 
Palmas, 09 de junho de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033443-51.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 
APELANTE: BEG BANCO DO ESTADO DE GOIÁS 
ADVOGADOS: PAULO ANTONIO ROSSI JUNIOR – OAB/TO 3661A E MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – 
OAB/RJ 151056 
APELADOS: EURÍPEDES JOAQUIM DE CARVALHO, DIVINA RIBEIRA DA SILVA  E DELIO RUBENS ROSA    
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. EXIGÊNCIAS 
LEGAIS CUMPRIDAS. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1. Caso em que a parte autora foi devidamente intimada, pessoalmente, para providenciar o regular andamento do 
processo, todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal, configurando o abandono da causa, nos 
termos do art. 267, III e §1º, do CPC/1973, vigente à época. 2. Não é o caso de aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunalde 
Justiça, visto que, na hipótese dos autos, dois dos executados são revéis e a citação por edital do terceiro não foi consumada, 
ante a inércia do exequente, de forma que a extinção do feito por abandono prescinde de requerimento do réu. Precedentes. 
3. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, CONHECER do apelo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada 
por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui delineados, deixando-se de majorar os honorários advocatícios, uma vez 
que inexiste previsão legal neste sentido à época da prolação da sentença e da interposição do apelo, nos termos do voto do 
relator. Palmas, 09 de junho de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0030295-32.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
AGRAVANTES: BENICIO CARVALHO DE SOUZA, BENVINDA DE SOUZA SANTOS, DILMA DE SOUZA BEQUIMAN, DIOMAR 
CARVALHO DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALVES, MARIA DO CARMO CARVALHO DE SOUSA SA, MATILDE 
CARVALHO DE SOUZA E MAURICIO CARVALHO DE SOUZA  
ADVOGADO: MÁRCIO GONÇALVES MOREIRA – OAB TO2554 
AGRAVADA: CRISTINA AIKO WAKAMOTO 
ADVOGADO: JOAQUIM PEREIRA DA COSTA JUNIOR – OAB/TO 054 
AGRAVADOS: JUNIOR INDUSTRIAL DE CEREAIS LTDA, AKIO WAKAMOTO, ANTONINA ARAÚJO DE CARVALHO, FABIO 
YOSHIO AOKI, JOSÉ CRUZ ARAÚJO CARVALHO, LUZIA CARVALHO DE AMORIM, MANOEL ILÁRIO ARAÚJO CARVALHO, 
MARIA DA CRUZ ARAÚJO CARVALHO, MARIA DAS DORES CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CARVALHO, MAURO 
MITIO AOKI, RAIMUNDO ARAÚJO CARVALHO E RAIMUNDO COELHO LIMA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RENDA DE PEQUENA MONTA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE 
EM ARCAR COM AS TAXAS E CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. 
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que o Poder Judiciário está cada vez mais atento à análise detida da presença 
dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, de forma que este instituto não seja banalizado e que a 
demandante arque com as despesas dos processos de acordo com a sua capacidade financeira. 2. Na hipótese, não se pode 
ignorar que os valores percebidos pelos demandantes não se mostram suficientes a arcar com as despesas do processo sem 
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comprometer o sustento de sua família e necessidades básicas, devendo-lhes ser garantido o amplo acesso à Justiça. 3. Agravo 
de instrumento conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para o fim de deferir o pedido de assistência 
judiciária gratuita aos recorrentes, nos termos do voto do relator. Palmas, 28 de maio de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018637-11.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
APELADO: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA  
ADVOGADO: GABRIEL ATLAS UCCI – OAB/SP 195330   
APELADOS: MIGUEL NICOLAU DUAILIBE NETO, PRELTINS ENGENHARIA LTDA E REMOEL - ENG TERRAP COM E IND 
LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. HONORÁRIOS 
CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos vislumbro da alteração 
contratual, que o recorrido, deixou de fazer parte do quadro societário em 20/06/1996, ou seja, antes do fato gerador do tributo 
exequendo, este ocorrido em 2000, ou seja, se nem sócio era à época da ocorrência do fato gerador, menos ainda detinha 
poderes de administração e gerência da sociedade, capaz de configurar sua responsabilidade por eventuais débitos, restando 
assim demonstrada a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação de execução. 2. Ainda que o Estado alegue que o 
recorrido não comunicou a SEFAZ – TO a sua saída da sociedade, há de se observar que a sua saída se deu 6 (seis) anos antes 
da legislação que impõe a obrigação de o sócio comunicar à Receita Estadual sua retirada da sociedade, sendo cabíveis 
honorários advocatícios nesse caso. 3. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, 
acrescidos dos alinhavados e, apesar da sucumbência recursal, os honorários advocatícios não foram majorados, tendo em vista 
que o percentual, neste feito, está adstrito ao art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator. 
Palmas, 28 de maio de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010240-60.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MADALENA NERES MENDES SILVA 
ADVOGADO: EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS – OAB/TO 4336 
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO ART. 27 DO 
CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA 
CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1- Fundada a demanda de repetição de indébito e indenização por danos morais, na ausência 
de contratação do mútuo, que redundou em descontos mensais dos proventos de aposentadoria da parte autora, a ação está 
submetida ao prazo prescricional quinquenal, do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, funcionando como termo inicial, a 
data de vencimento da última parcela, momento que os efeitos do pacto se exaurem e a parte lesada tem a correta percepção da 
extensão do alegado ilícito sobre sua orbita jurídica. 2- Recurso conhecido e provido. 3- Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a incidência da prescrição reconhecida na origem e cassar a sentença 
objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
09 de junho de 2020. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1207/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 06 de julho de 2020 
Exma. Sra. Dra. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito, Diretora do Foro, desta Comarca de 
Ananás-TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 23 de 30 de junho de 2020, onde estabelece no âmbito do Poder Judiciário, 
medidas e procedimentos para a retomada dos serviços na forma presencial pelos usuários internos e externos nas 
dependências das Unidades Judiciais e administrativas do TJTO; 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4768 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2020 7 

 

 
 

CONSIDERANDO que na data de 05 de julho de 2020 foi divulgado através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Ananás, a confirmação de 4 casos positivos para o COVID19 totalizando assim 42 confirmados, e com 38 casos recuperados; 
CONSIDERANDO a necessidade em manter a segurança para que não haja proliferação do COVID19 na comarca de Ananás; 
RESOLVE 
Artigo 1º - Retomar o atendimento gradual na Comarca de Ananás da seguinte forma: 
§1º a partir do dia 13/07/2020, retornam 25% dos servidores divididos por setores sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
b- Vara Cível - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
c-  Central de Mandados e distribuição - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
d- Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02) oficiais considerando o aumento da demanda forense; 
e- Diretoria do Foro - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
§2º a partir do dia 1º/08/2020, retornam 50% dos servidores divididos por setores sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
b- Vara Cível - quantitativo de quatro (02) servidores diariamente; 
c- Central de Mandados e distribuição - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
d- Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02) considerando o aumento da demanda forense; 
e- Diretoria do Foro - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
§3º a partir do dia 15/08/2020 retornam 75% dos servidores divididos por setores sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de dois (02) servidores diariamente; 
b- Vara Cível - quantitativo de três (03) servidores diariamente; 
c- Central de Mandados e distribuição - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
d- Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02) considerando o aumento da demanda forense; 
e- Diretoria do Foro - quantitativo de dois (02) servidores diariamente; 
§4º a partir do dia 1º/09/2020 retornam 100% dos servidores divididos por setores sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de dois (02) servidores diariamente; 
b- Vara Cível - quantitativo de quatro (04) servidores diariamente; 
c- Central de Mandados e distribuição - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
d- Oficiais de Justiça - o quantitativo de três (03) diariamente; 
e- Diretoria do Foro - quantitativo de dois (02) servidores diariamente; 
§5º - O ATENDIMENTO Externo pelas assessoria, gabinete e Diretoria deverá preferencialmente ser realizado conforme consta 
no Artigo 16 da Portaria Conjunta 23/2020. 
Artigo 2º - As audiências deverão seguir o Artigo 9º da Portaria Conjunta nº 23/2020, ou que porventura devam ser presenciais, 
deverão ser divididas por semana da seguinte forma: 
§ 1º - primeira semana - Vara Cível e segunda semana - Vara Criminal, a contar do dia 13/07/2020, e assim sucessivamente até 
o dia 1º de setembro de 2020, data estipulada para o retorno de 100% do quantitativo forense; 
Artigo 3º - Fica estabelecido a prestação de serviço dos terceirizados mantido em sua totalidade, considerando que já se 
encontram com a redução de 50%, conforme determinado pela DSG do Tribunal de Justiça; 
§1º - para o cumprimento ao que determina o ANEXO I da Portaria "PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO 
ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO" ficará a cargo do recepcionista, devidamente equipado e treinado para efetuar os 
procedimentos de medição de temperatura, cujo medidor aguarde-se seja fornecido pelo TJ-TO dos servidores e usuários, bem 
como o cadastro dos usuários que adentrarem no Fórum; 
Artigo 4º - Fica proibido o acesso ao prédio pela porta da lateral, assim, devendo todos os servidores adentrarem pela porta 
principal para que possam ser submetidos à triagem de prevenção que se encontra instalada no hall de entrada do Fórum. 
§1º DEVERÁ - o responsável pela abertura do fórum, após o desligamento do alarme do prédio realizar a abertura da porta 
principal e em seguida fazer o fechamento da porta da lateral mantendo-a trancada até o fim do expediente forense. 
Artigo 5º - GRUPO DE RISCO- Havendo servidores que se enquadrem no grupo de risco deverá ser observado os termos da 
Portaria Conjunta nº 23/2020, em especial o disposto nos artigos 5 e 6, I, alíneas "b" e "c", sendo que qualquer pedido deverá ser 
direcionado à diretoria do foro pelo servidor, para avaliação. 
Artigo 6º - Por fim, quanto aos protocolos sanitários deverão ser observadas as regras estabelecidas pela OMS, bem como 
Tribunal de Justiça deste Estado como higienização e distanciamento mínimo entre servidores e usuários do fórum, sendo que 
caso o servidor perceba que esteja com algum sintoma do COVID 19 deverá imediatamente comunicar o fato a diretoria do foro. 
DADO E PASSADA nesta cidade e Comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte. 
Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0017376-41.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOSÉ CRISTINO DOS SANTOS 
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RÉU: SALVIANO INÁCIO DOS SANTOS 
RÉU: ROSA MARIA SILVESTRE 
RÉU: BENEDITO VICENTE FERREIRA NETO 
EDITAL Nº 908018 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 247772560716 
VALOR DA CAUSA: R$ 5.101,86 
 A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para CITAR eventuais herdeiros de MARIA DE NAZARÉ DUARTE, brasileira, casada, do lar, 
portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.945.143 SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 323.864.461-49 e de seu esposo JOSÉ 
DA COSTA MARTINS , brasileiro, casado, marceneiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 117.989 SSP/MA, inscrito no 
CPF sob o nº 186.849.801-82, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da inicial - Ação de 
Restituição de Valores Pagos referentes as despesas quitadas pela autora, relativas ao IPTU e à Taxa de Lixo do imóvel Lote nº 
20, da Quadra B-6, situado na Rua das Jaqueiras, Araguaína Sul, Araguaína-TO, desde o período de 2001, bem 
como INTIMAR de todos os termos dos despachos dos eventos 4 e 75 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação 
designada para o dia 01/06/2020, às 14h40min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC) desta Comarca, coordenado pela Juíza de Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida 
Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de 
acordo; 2 - querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias à contar da data da audiência de conciliação ou mediação, 
independente do comparecimento ou não de qualquer das partes, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial (artigos 335, inciso I, 341 e 344 do CPC). ADVERTÊNCIAS: I - As partes deverão estar acompanhadas por seus 
advogados ou defensores públicos, sendo que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 
poderes para negociar e transigir; II - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado; e III - A autocomposição obtida será 
reduzida a termo e homologada por sentença. Observação: As partes, querendo, poderão ter atendimento prévio e maiores 
informações à respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC); neste 
caso, deverão comparecer e obter maiores informações junto ao CEJUSC, munidos do mandado de intimação. ADVERTIR de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia - artigo 257, IV, do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do 
Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 31 de outubro de 2019. Eu, DAYANE 
BATISTA BORGES DE SOUSA, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 
"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 908018v1 e do código CRC babd3474. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Merítissimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo e Serventia Criminal tramitam os autos da Ação Penal nº 00024253520168272710, chave do processo nº 
736241498616, figurando como acusado JOSÉ RONALDO DA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz/MA, filho de Raimundo 
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Nonato e de Maria das Dores Silva, nascido aos 17/11/1988, desempregado, residente na Rua Pernambuco, n° 420, Juçara, 
Imperatriz/MA, atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificado no evento 15. O acusado acima nominado 
encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 155 (3 vezes), caput, na forma do art. 69, todos do 
Código Penal Brasileiro. E, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme em referência, não sendo possível citá-
lo pessoalmente, CITO-O pelo presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à 
acusação nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
no máximo 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Ficando advertido, que não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-
lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (artigo 396-A, § 2º, do CPP). E para que chegue ao o conhecimento de todos os 
interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital, que será publicado no local de costume e na forma da 
lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos seis de julho de dois mil e vinte. 
Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, matrícula 357764. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
AUTOS Nº: 0002812-95.2017.8.27.2716 
Requerente: ANTONIO SOARES E SILVA, O CEARENSE 
Adv(s): Não constituído 
Requerido(a): SAMUEL FIRMINO DOS SANTOS FILHO 
Adv(a): Não constituído 
SENTENÇA: “(...) Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 
declarando EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII c/c parágrafo único do art. 200, ambos do Código de Processo 
Civil, determinando seu arquivamento após as formalidades legais. Autorizo o desentranhamento dos documentos que 
acompanham a inicial pela parte reclamante. Cumpra-se. Dianópolis-TO, data conforme o evento (03/07/2020). Baldur Rocha 
Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

Vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 
0002966-16.2017.8.27.2716 de Execução de Alimentos, tendo como Requerente(s) VANIA OLIVEIRA DE JESUS, E. O. DE S. 
e A. O. S., em desfavor de ADONIL FIRMINO DE SOUSA. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA o REQUERIDO ADONIL FIRMINO DE SOUSA, 
brasileiro, padeiro, inscrito no RG sob o nº 905.640 SSP/TO e no CPF/MF sob o n° 739.889.361-20, filho de Antônio Firmino de 
Sousa e Sebastiana Firmino de Sousa, estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, 
para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, sob pena de prisão. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 07 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE 
JÚNIOR, Técnico Judiciário, o digitei. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5001180-38.2011.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
os acusados URIVALDO MAIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, RG n° 2.449.039 SSP-GO, inscrito no CPF sob o n° 
426.775.641-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, NEIVALDO MAIA DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, RG n° 
106.760-8 2ª via SSP-MT, inscrito no CPF sob o n° 303.405.941-87, atualmente em lugar incerto e não sabido e GIANCARLOS 
ROSA MESSIAS, brasileiro, casado, administrador, RG n° 111.324 SSP-TO, inscrito no CPF sob o n° 809.072.881-
20,  atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 7°, IX, da Lei 8.137/90, s/s 
art. 18, §6º, I, da Lei 8.078/90, c/c art. 29 do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento dos acusados, expediu-se o 
presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimados do 
inteiro teor da sentença absolutória inserida no evento nº 222, cujo dispositivo segue transcrito: "Isto posto, e considerando 
o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, e o faço para ABSOLVER os acusados 
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NEIVALDO MAIA DA SILVA, URIVALDO MAIA DA SILVA, GIAN CARLOS ROSA MESSIAS e ELI CORREIA DE LIMA das 
imputações feitas na exordial, com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal.". Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 03 de julho de 2020. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente 
Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
INTIMANDO: EUDETE MARTINS GAMA, CPF/CNPJ nº  atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Intimar para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação/honorários advocatícios, no valor de R$  1947,40   (mil, 
novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), pena de multa de 10%. No Cumprimento de sentença em que lhe é 
proposta por ANTONIO ALVES DE GODOI E OUTROS. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE GODOI E OUTROS. 
REQUERIDO: EUDETE MARTINS GAMA AÇÃO: Cumprimento de sentença. Processo: nº 5013466-77.2013.8.27.2722. PRAZO 
DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi. FABIANO 
GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito 
 

PALMAS 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20 )VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 00089169820168272729 - Chave: 486374425816 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível - Valor da Causa R$ 180.121,68 
REQUERENTE: INEZ JUSTEN NOVAK 
ADVOGADO: JULIANNY GOMES E COSTA 
REQUERIDO: MRT CONSTRUTORA LTDA, MARCOS ROBERTO TEODORO e ANDRE CORCINO DA SILVA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de MRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.750.186/0001-10, MARCOS ROBERTO 
TEODORO - CPF: 694.198.841-04 e ANDRE CORCINO DA SILVA - CPF: 642.995.891-49 , atualmente em lugar incerto e não 
sabido, por todo o teor da sentença do evento 103, para no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, manifestar-se. SENTENÇA: 
"Ex positis, à luz do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo PROCEDENTE o pedido constante na inicial 
para condenar os requeridos à devolução de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), incidindo juros de mora e correção monetária a 
partir dos respectivos desembolsos, bem como condenar a parte requerida a pagar à autora R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 
título de danos morais, valor que entendo moderado ao caso concreto e em estudo, corrigidos monetariamente e incidindo juros 
de 1% a.m., a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) Ainda, aplico a multa contratual no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil 
reais), conforme cláusula 10ª do contrato em anexo. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e taxa judiciária, bem 
como honorários advocatícios da parte ex adverso, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Ass.) Rodrigo da Silva Perez Araújo - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 26/05/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20 )VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 00325809520158272729 - Chave: 823624036915 
AÇÃO: Procedimento Sumário - Valor da Causa R$ 18.700,00 
REQUERENTE: ILA RAQUEL MELLO CARDOSO 
ADVOGADO: LIDIANA PEREIRA BARROS CÔVALO 
REQUERIDO: ARMANDO AMARAL DE SOUSA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de ARMANDO AMARAL DE SOUSA - CPF: 300.783.421-04, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, por todo o teor da sentença do evento, para no prazo de  5 (quinze) dias, em querendo, manifestar-se. 
SENTENÇA: " Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMETE os pedidos formulados na petição inicial, e CONDENO o requerido ao 
ressarcimento do dano  aterial referente ao pagamento da franquia para conserto do veículo, no importe de R$ 1.700,00 (um mil 
e setecentos reais), corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento (02/10/2015), e acrescido de juros moratórios 
de 1% ao mês, contados desde a data do evento danoso (10/09/2015), nos termos da Súmula 54, STJ.Tendo em vista a 
sucumbência recíproca, CONDENO a requerente ao pagamento de 65% das custas processuais e taxa judiciária, bem como em 
honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% sobre a parcela dos pedidos em que decaiu; e CONDENO o 
requerido ao pagamento de 35% das custas processuais e taxa judiciária, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, 
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ambas com fundamento no art. 85, § 2º, CPC. (Ass.) Rodrigo da Silva Perez 
Araújo - Juiz de Direito." SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João 
da  alma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 27/05/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (20 )VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 0048224-39.2019.8.27.2729 - Chave: 293244099719 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível - Valor da Causa R$ 20.000,00 
REQUERENTE: ALDERICO SILVESTRE DOS SANTOS 
ADVOGADO DYDIMO MAYA LEITE FILHO 
REQUERIDO: MARIA DE JESUS DE SOUZA SANTOS 
FINALIDADE: CITAR MARIA DE JESUS DE SOUZA SANTOS - CPF: 020.103.421-27, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, oferecer 
resposta/contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial 
(artigo 344 do NCPC). DESPACHO: "Cite-se a parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), para, 
no prazo indicado no despacho inicial do evento6, querendo, apresentar resposta quantos fatos alegados na inicial, sob pena de 
revelia (art. 238 e ss, e 344, CPC). Em caso de não comparecimento da parte, nomeio como curador especial para defender os 
interesses da requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do NCPC.2 
(Ass.) Rodrigo Da Silva Perez Araújo - Juiz de Direito"  SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, 
Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 16/04/2020. 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
 
EDITAL de CITAÇÃO pRAZO: (20) VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 0028426-97.2016.827.2729 -  Chave: 527725376516 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível – Valor da Causa R$ 20.000,00 
REQUERENTE: THAYSLANE RIBEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADO: ELISIANE FERREIRA MACHADO e ADELAINE DA CUNHA BATISTA – OAB/TO 
REQUERIDO: MARIANA RODRIGUES ROCHA 
FINALIDADE: CITAR MARIANA RODRIGUES ROCHA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação 
supramencionada, bem como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, oferecer resposta/contestação, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial (artigo 344 do NCPC). DESPACHO: 
“Citar a parte requerida  por mandado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência à audiência,para comparecimento a esta, 
bem como para tomar conhecimento de todos os termos da exordial, e em querendo, responder à ação no prazo de 15(quinze) 
dias úteis, a contar da data da realização da audiência de conciliação ou mediação, independente do comparecimento ou não de 
qualquer das partes, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, NCPC). (...) (Ass.) 
Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito.” SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio  egurado, Paço Municipal, Palácio 
Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 16/01/2020. RODRIGO 
DA SILVA PEREZ ARAUJO JUIZ DE DIREITO  
 

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 5043274-09.2013.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): DANILO HUMBERTO DE SOUSA ARAUJO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) DANILO HUMBERTO DE SOUSA ARAUJO, brasileiro, solteiro, 
funcionário público, filho de Artizone Araújo Filho e Sonia Darc de Souza Araújo, atualmente em local incerto e não sabido, nos 
autos da AÇÃO PENAL nº 50432740920138272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos do 
Inquérito Policial que no dia 04 de julho de 2011, no setor conhecido por Vila União, nesta capital, o denunciado conduzia em 
proveito próprio o veículo Toyota corolla XEY 2.0, 2011/2011, chassi 9BRBD48E8B2530558, cor prata, placa original de 
identificação NWR-3999, que sabia ser produto de crime, além de fazer uso de documentos falsificados. Apurou-se que 
momentos antes de chegar no local mencionado, uma testemunha que é policial civil, passou perto do veículo, objeto dos autos, 
e percebeu que ele apresentava sinais visíveis de adulteração no número gravado no chassi do vidro posterior da lado esquerdo 
do carro e com isso resolveu seguir o automóvel. O motorista, ora denunciado, estacionou o carro no local dos fatos momento 
que a testemunha se identificou, tendo o denunciado apresentado o documento Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículo do automóvel, objeto em que o policial também verificou sinais de adulteração. O policial solicitou que o denunciado se 
dirigisse até a delegacia para verificação da originalidade do veículo e do documento, ao que foi atendido. Perante autoridade 
policial, o denunciado informou que tinha adquirido o veículo como "FINAN" por R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ainda na delegacia 
foi realizada perícia, fls. 11/15, no veículo quando se confirmou a adulteração do chassi, conforme laudo nº 2.979/2011. Às f ls. 
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14, verifica-se que a placa também diverge da original apresentada como NWK 4990. Às fls. 9/10 consta informação da Polícia 
Civil em Goiânia-GO do roubo do veículo dia 16/05/2011. Com relação ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e 
seu respectivo bilhete de seguro DPVAT que foram apresentados pelo denunciado também foram submetidos à perícia que 
concluiu: que os formulários que serviram para a emissão dos questionados CRLV/DPVAT nº 8532907782 e CRV nº 
8770503190 possuem formulário autêntico, contudo, as chancelas foram simuladas através de impressão cumputadorizada. 
Portanto, os documentos são falsificados.  Assim agindo, o denunciado DANILO HUMBERTO DE SOUSA ARAUJO, incorreu nas 
sanções do artigo 180, caput, e 311, § 1º do Código Penal [...]". DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado, 
expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 
77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 08/07/2020. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5011189-38.2011.8.27.2729/TO 
AUTOR: MAXWELL MOURA COSTA 
ADVOGADO: CRISTINIANO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR (OAB TO3272) 
RÉU: MANOEL SOARES NETO 
ADVOGADO: DANIEL SILVA GEZONI (DPE) 
EDITAL Nº 945244 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e 3ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 5011189-38.2011.8.27.2729 proposta por MAXWELL 
MOURA COSTA em desfavor de MANOEL SOARES NETO. FICA(M) INTIMADOS o requerido MANOEL SOARES NETO - CPF: 
42244323315, atulmente em local incerto e não sabido, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do débito dos autos, 
conforme cálculos apresentados pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar 
(10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 
3º). Fica(m) CIENTE(S), ainda, de que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento do débito, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e 
demais conseqüências legais. Valor do débito: 6.787,27. FICA(M) ADVERTIDO(S) o(s) requerido (s) de que lhe(s) será nomeado 
curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, 03 de julho de 2020. Eu, Karla Francischini, Escrivã Judicial da 3ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. PEDRO 
NELSON DE MIRANDA COUTINHO Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002984-25.2008.8.27.2729/TO 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
RÉU: RONALDO MARCIO GUARDA 
ADVOGADO: DANIEL SILVA GEZONI (DPE) 
EDITAL Nº 945391 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e 3ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 5002984-25.2008.8.27.2729 proposta por DEFENSORIA 
PÚBLICA em desfavor de RONALDO MARCIO GUARDA. FICA(M) INTIMADOS o executado RONALDO MARCIO GUARDA, 
CPF 78056195904, atualmente em local incerto e não sabido, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do débito dos autos, 
conforme cálculos apresentados pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar 
(10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 
3º). Fica(m) CIENTE(S), ainda, de que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento do débito, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e 
demais conseqüências legais. Valor do débito: 26.050,43. FICA(M) ADVERTIDO(S) o(s) requerido (s) de que lhe(s) será 
nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado 
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do Tocantins, 03 de julho  de 2020. Eu, Karla Francischini, Escrivã Judicial da 3ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. PEDRO 
NELSON DE MIRANDA COUTINHO Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000204-30.1999.8.27.2729/TO 
AUTOR: VALADARES COMERCIAL LTDA 
ADVOGADO: FERNANDA CAMARGO DIAS DOS REIS (OAB TO4066) 
ADVOGADO: LUDMILLA COSTA LISITA (OAB TO3391B) 
ADVOGADO: CLOVIS TEIXEIRA LOPES (OAB TO875) 
RÉU: POWER TRANSP. LTD E OUTRO 
ADVOGADO: DYDIMO MAYA LEITE FILHO (DPE) 
EDITAL Nº 951742 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e 3ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 5000204-30.1999.8.27.2729 proposta por VALADARES 
COMERCIAL LTDA em desfavor de POWER TRANSP. LTD e M. W. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. FICA(M) 
INTIMADOS, ainda, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do débito dos autos, conforme cálculos apresentados pela parte 
exequente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 
10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado 
de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). Fica(m) CIENTE(S), ainda, de que decorrido o 
prazo acima indicado, sem o pagamento do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar impugnação, 
independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais conseqüências legais. Valor do débito: R$ 
774,08 (setecentos e setenta e quatro reais e oito centavos).. FICA(M) ADVERTIDO(S) o(s) requerido (s) de que lhe(s) será 
nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado 
do Tocantins, 06 de julho de 2020. Eu, Karla Francischini, Escrivã Judicial da 3ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. PEDRO 
NELSON DE MIRANDA COUTINHO Juiz de Direito. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0032367-50.2019.8.27.2729/TO, AUTOR: ROSINEIDE SILVA LIMA, ADVOGADO: FABIANA 
RAZERA GONÇALVES (DPE), RÉU: EDINALDO FERREIRA DE SOUZA. O Excelentíssimo Doutor ADRIANO GOMES DE 
MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas/TO, na 3ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação supra identificada 
em que ROSINEIDE SILVA LIMA move(m) em face de EDINALDO FERREIRA DE SOUZA, que se encontra em local incerto e 
não sabido, e que por meio deste edital fica o mesmo CITADO dos termos da presente ação  para, querendo, oferecer resposta à 
presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o 
presente Edital, que será publicado na forma da lei. Palmas, 26 de maio de 2020. 
 

4ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0008769-09.2015.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA - 
SICOOB/CREDIPAR - CNPJ: 26.960.328/0001-43 
REQUERIDO: ABJ CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 11.617.046/0001-70 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 46. "Ante o exposto, arquive-se os autos 
pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do que do que dispõe o art. 921, inciso III c/c §1° do Código de Processo Civil.  Após o 
período de suspensão e o transcurso do prazo para prescrição intercorrente, arquive-se definitivamente o feito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  5003133-21.2008.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: AUTOVIA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 01.411.908/0001-50 
REQUERIDOS: JFC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08869071000137, GILBERTO GIL DA SILVA - CPF: 43177875391, JOSÉ 
FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 06608183291, LUCIVÃNIA SOUSA JORGE - CPF: 32910258300 e RAIMUNDA RODRIGUES 
DE SOUZA - CPF: 13267795249 
Decisão: Ficam as partes requeridas intimadas acerca do dispositivo da decisão do evento 81, bem como dos extratos dos 
eventos 82 e 83. "Tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do Código de Processo Civil), 
DEFIRO por ora a expedição de ordem eletrônica ao Banco Central para penhora de ativos financeiros titularizados pela parte 
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executada (art. 854, CPC) até o montante em execução, cujo extrato segue anexo. Aguarde-se o prazo de tres dias para  a 
resposta da ordem e após, intimem-se as partes para que se manifestem. Zacarias Leonardo, Juiz de Direito." 
 

Editais de citação 
USUCAPIÃO Nº 0006178-98.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO 
RÉU: ESPOLIO DE UIATAN RIBEIRO CAVALCANTE 
EDITAL Nº 937660 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 
ação supramencionada, que tem como objeto pedido de usucapião do imóvel atualmente denominado: LOTEAMENTO STA FE 
S/N CHACARA 63, RURAL, PALMAS-TO, imóvel rural situado neste estado localizado neste município constituído pela chácara 
n° 63 do loteamento Taquarussú, medindo 06.0523 hectares, bem como para, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial.  
DESPACHO: "Defiro os benefícios da assistência judiciária. Promova-se a citação do requerido no endereço fornecido pelo autor 
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Citem-se os confinantes nos 
endereços fornecidos. Expeça-se edital para citação de eventuais interessados, tendo em conta, outrossim, ser o requerente 
beneficiário da assistência judiciária gratuita.  Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo audiência de 
conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Coloque-se o feito em Pauta. Na 
referida audiência, em não havendo autocomposição, iniciar-se-á o prazo para que a requerida ofereça resposta no prazo de 15 
(quinze) dias (art. 335 do CPC)...Pedro Nelson de Miranda Coutinho - Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-45651. 
Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo 0006178-98.2020.8.27.2729 e  chave: 774089216720. Palmas-TO, 03 de Julho de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA o sócio da empresa 
requerida JORGE GURGEL FERNANDES NETO, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 5007870-62.2011.8.27.2729 - CHAVE: 784236886213 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: MARIA DAS DÔRES COSTA REIS - CPF 216.847.903-87 
REQUERIDOS: TELETRUST DE RECEBIVEIS S/A - CNPJ 01.301.301/0001-18, PHONESERV DE RECEBÍVEIS LTDA - CNPJ 
01.323.646/0001-72, ROBERTO CRUZ MOYSES - CPF 019.836.528-49, NELSON FERNANDO MARQUES PFALTZGRAFF - 
CPF 018.666.054-53, JOSE MAURICIO ALVES DE AQUINO - CPF 334.479.697-68, JORGE JULIO ALVES DOS SANTOS - 
CPF 286.575.002-72, JORGE GURGEL FERNANDES NETO - CPF 546.759.367-68 e PS CONTAX E ASSOCIADOS 
AUDITORES E CONSULTORES S/C LTDA 
FINALIDADE: CITAR o requerido JORGE GURGEL FERNANDES NETO - CPF  286.575.002-72 em endereço incerto e não 
sabido, para nos termos da ação supra mencionada, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 
dias, nos termos do artigo 135 do CPC. 
DESPACHO: Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que o feito tramita ha tempos e foram esgotadas todas as tentativas de localizçaão do 
sócio JORGE GURGEL, denota-se que caracteriza-se portnato a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo 
Civil (CPC). Destarte, expeça-se edital de citação do requerido/sócio, conforme pugnado no evento 63. O edital terá prazo 
dilatório de 60 (sessenta) dias (artigo 257, inciso III, do CPC) e sua publicação deverá ser confiada ao requerente. 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
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, 25 de Junho de 2020. Eu, 
Luana Caroline Rodrigues Silva, Servidora de Secretária que conferi e subscrevo. 
 

4ª vara criminal execuções penais 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O juiz de direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, em substituição automática na 4ª Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Palmas/TO, FAZ SABER a ARQUEU DUMONT CARNEIRO E SILVA, brasileiro, filho de MARIA CELMA SOARES 
CARNEIRO e JOSÉ DO BONFIM DA SILVA SOARES e CPF sob nº 043.681.211-80, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
que tramita contra si neste juízo o Processo de Execução Penal nº 0044865-52.2017.8.27.2729, no qual foi determinada a 
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expedição do presente EDITAL, com prazo de vinte (20) dias, por meio do qual se INTIMA a pessoa apenada para, em cinco (5) 
dias, comparecer perante esta 4ª Vara Criminal de Palmas, sediada no Fórum de Palmas, situado na Avenida Teotônio 
Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 1º andar, telefone (63) 3218-4545, Palmas/TO, para dar início ao cumprimento da 
pena que lhe foi imposta em processe de conhecimento, ficando advertida de que o não comparecimento poderá resultar na 
conversão da pena restritiva de direito por privativa de liberdade. Dado e passado nesta comarca de Palmas, capital do estado 
do Tocantins, em 08/07/2020, por mim, Guilherme de Lira Sobrinho, que o expedi. 
 

5ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA DECISÃO   
AUTOS Nº: 5003186-02.2008.8.27.2729 
CHAVE Nº: 522014729915 
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM    
EXEQUENTE: POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO 
ADVOGADO: POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO; ESTEVAO DE CASTRO NOGUEIRA AZEVEDO; ESTER DE 
CASTRO NOGUEIRA AZEVEDO; LUANNA CAROLINNE LUSTOSA PARANAGUÁ 
EXECUTADO(S): GIROBENE EDITORA E PUBLICAÇÃO LTDA - ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: “Defiro o pedido para nova intimação do requerido, contudo, devendo ser esta pessoal e através de precatória, 
considerando a dificuldade em localizar o requerido. Cumpra-se. Palmas, 14 de fevereiro de 2017.ASS: Lauro Augusto Moreira 
Maia – Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DAS DECISÕES   
AUTOS Nº: 5011647-21.2012.8.27.2729 
CHAVE Nº: 800367558112 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA     
EXEQUENTE: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 
ADVOGADO: ANA CAROLINE SOARES; ANA KAROLINA MONTES MATOS; LILLIAN FONSECA FERNANDES 
GONCALVES 
EXECUTADO(S): VALMIR TEIXEIRA LOPES SOUSA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: “(...). Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e após INTIMESE o executado, 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 advocatícios1, 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, 25 de 
setembro de 2013.ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
DECISÃO: “(...). Ante o exposto, INTIME-SE o autor para que no prazo de 10 dias indique o endereço da parte requerida, sob 
pena de extinção.Palmas-TO, 17 de Março de 2016. ASS: Edimar de Paula – Juiz de Direito.” 
DECISÃO: “A parte executada foi devidamente intimada, pois deixou de atualizar seu endereço após a citação. Diante a inércia 
da parte executada em adimplir os valores da condenação e tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação 
legal (art. 835 do CPC), procedi tentativa de penhora BACENJUD de ativos financeiros titularizadas pela parte executada, com a 
expedição de ordem eletrônica ao BANCO CENTRAL. Após resultado, 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. Publique-
se no Diário de Justiça, posto que se trata de parte revel. Palmas-TO, 07 de abril de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – 
Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA DECISÃO   
AUTOS Nº: 0023530-45.2015.8.27.2729 
CHAVE Nº: 296437391215 
AÇÃO: MONITÓRIA     
EXEQUENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.   
ADVOGADO: MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA 
EXECUTADO(S): PALMAS TUR - A.J. MUNDIM DE SOUSA RIOS - ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: “A lei processual é cristalina ao afirmar que quando a parte requerida deixa de opor embargos, nos termos do § 2º, do 
art. 701 do CPC, ficam constituídos, de pleno direito os títulos apresentados em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Como se trata 
de parte revel esta decisão de conversão deverá ser publicada no Diário de Justiça (art. 346, caput, do CPC). A parte requerida 
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foi devidamente citada como demonstrado no evento 55, porém se manteve inerte, não efetuando o pagamento do valor a qual 
foi citada e nem se quer apresentou embargos dentro no prazo de 15 dias. Intime-se a parte autora/exequente para apresentar 
planilha com o valor atualizado do débito, observando os ditames do art. 524, do NCPC. Na sequência proceda-se como disposto 
abaixo. Intime-se a parte executada, por A.R, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 
dias (art. 523, caput), observando que os honorários advocatícios são de 10% sobre o valor do débito, posto que não efetuou o 
pagamento no prazo assinalado anteriormente. 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 ás 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%). Palmas, 28 de janeiro de 2020 .ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00261318220198272729 
DENUNCIADO: ELIAS PEREIRA DA SILVA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado ELIAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 05.11.1987, filho de Euclides Pereira 
da Silva e Maria Delaria de Jesus Silva, RG n. 903043, CPF n. 020.103.461-14, para tomar ciência da ação penal proposta pelo 
Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 129, § 9º, na modalidade do art. 7º, I, da Lei nº 
11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor mínimo devido a título de indenização, nos termos do art. 387, IV, do 
CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º 00261318220198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local 
incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por 
escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o 
defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 07/07/2020. Eu, JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA, Técnica 
Judiciária, Mat. 199521 digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00156879220168272729 
Denunciado: JUVENAL DOS SANTOS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00156879220168272729 , tendo como Réu: 
JUVENAL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, professor, nascido aos 21/06/1968, natural de Matão-SP, filho de Juvenal José dos 
Santos e de Isabel Maria de Jesus, portador do RG nº 19813945, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e 
não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante 
do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) 
descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 
do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem 
alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se com a adoção das 
medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação. Fica 
esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Ciência à 
acusação e defesa. Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou 
representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário (inclusive recolhimento de eventual[ais] 
mandado[s] ou carta[s] precatória[s] pendente[s]) e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 30 de outubro de 
2019, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 07/07/2020. Eu, JULIENE LEMES 
PEDREIRA MAYA, Matricula 199521 , digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Arts. 7º e  8º da LEF - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processos: nº: 0001251-20.2019.827.2731; Chave do processo: 744058893919; Natureza da Ação: Ação de Execução 
Fiscal de Dívida Ativa; Valor da Causa: R$ 429.696,99 (quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e 
noventa e nove centavos); Exequente: ESTADO DO TOCANTINS; Procurador /Exequente: Dr. Nivair Vieira Borges; Executados: 
Empresa: SERRA AZUL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI –EPP e sócio(s): MARCELO FERREIRA 
ALVES. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS EXECUTADOS DEVEDORES: Empresa: SERRA AZUL DISTRIBUIDORA E 
LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI –EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.944.350/0002-15, neste 
ato na pessoa de seu sócio: MARCELO FERREIRA ALVES e as própria pessoa física: MARCELO FERREIRA ALVES – CPF nº 
240.325.651-04, atualmente com sede/endereço em lugar incerto e não sabido, aos Termos da Ação de Execução Fiscal, que 
tem como Exequente: ESTADO DO TOCANTINS, para, no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGAR, o principal de R$ 429.696,99 
(quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos)  e cominações legais, inscrita na 
Dívida Ativa – CDA: C-3951/2018, a ser atualizada no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo promoveram a garantia da 
execução, oferecendo bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena da lhe serem penhorados 
bens, tantos quantos bastem para a satisfação integral da Execução, nos Termos dos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da LEF – lei nº 
6.830/80.  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 dezoito (18) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, Vinicius Martins Jaime, 
servidor de secretaria, o digitei. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
O Dr. ILUIPITRANDO SOARES NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal desta cidade e Comarca de Taguatinga, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 dias virem ou dele 
conhecimento tiverem que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime MEDIDAS PROTETIVSA DE URGÊNCIA 
(art.140 e 147 c.c a Lei 11.340/06).), que tem como agressor NEURISMAR ANTONIO RODRIGUES,  vulgo sainha, filho de 
marinalva rodrigues, união estável, natural de taguatinga-to, residente na rua da antiga saneatins, sn, setor norte, pela  prática de 
violência doméstica contra a vítima Silvanete Antônio Rodrigues, nos autos do Processo n. 0002028-47.2020.8.27.2738, e 
estando em lugar incerto e não sabido, fica então o agressor INTIMADO para cumprir as seguintes medidas protetivas: 1) Os 
agressores não poderão se aproximar da vítima, mantendo a distância mínima de 100 (cem) metros. 2) Não deverão se 
comunicar com a vítima, nem mesmo por ligações ou mensagens telefônicas. Acaso descumpridas as medidas, poderá ser 
decretada a prisão preventiva dos acusados, além de responderem pelo crime de descumprimento, previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/06, tudo de acordo com a decisão constante no evento 4 dos autos acima mencionados. As medidas terão validade pelo 
prazo de noventa dias e a prorrogação será condicionada à manifestação da vítima. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, em especial o agressor e de futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins e a 3.ª via publicada no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, aos 19/03/2020. Eu______,  Clara Pires da 
Cunha, Escrivã Judicial, digitei, subscrevi e conferi. ILUIPITRANDO SOARES NETO- JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL". 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
PROCESSO Nº 5000028-13.2002.8.27.2740/TO 
CHAVE: 933850871515 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: OBRIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito Titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada sob o n° 
50000281320028272740, chave nº 933850871515  tendo como requerente ESTADO DO TOCANTINS e como requerido 
OBRIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, sendo o presente para CITAR a OBRIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ 
nº 37.426.772/0001-08, na pessoa de sua sócia solidária RAIMUNDA FERREIRA BRITO, CPF nº 021.263.381-34, atualmente 
em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação proposta contra a sua pessoa, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
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pagar o valor exeqüendo, que importa em R$ 24.537,51 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinqüenta e um 
centavos), com os acréscimos legais devidos, ou garantir a execução, com oferecimento de bens à penhora, sob pena de lhe 
serem penhorados tantos bens quantos forem necessários à garantia da dívida. Em caso de pronto pagamento, fica fixado os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento). DESPACHO: “Defiro o pedido. Cite-se como requerido. Restando infrutífera, 
fica desde logo deferida a citação por edital. Cite-se. Cumpra-se. Após, concluso. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo 
sistema. HELDER CARVALHO LISBOA” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma 
da lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

XAMBIOÁ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1197/2020 - PRESIDÊNCIA/DF XAMBIOÁ, de 03 de julho de 2020 

Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito da Comarca de Xambioá. 
Exmo. Sr. Dr. FABIANO RIBEEIRO, Juiz de Direito, Diretor do Foro em Substituição, desta Comarca de Xambioá, no uso das 
atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 23 de 30 de junho de 2020, onde estabelece o âmbito do Poder Judiciário, 
medidas  e procedimentos para a retomada dos serviços na forma presencial pelos usuários internos  e externos nas 
dependências das Unidades Judiciais e administrativas do TJTO; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 479/2020 - PRESIDÊNCIA/DF XAMBIOÁ, de 17 de março de 2020, na qual recomenda a adoção 
de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Comarca de Xambioá. 
CONSIDERANDO que na data de 07/07/2020 foi divulgado através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xambioá, 
a confirmação de mais uma morte pelo OVID19 totalizando assim 8 óbitos e 472 confirmados; 
CONSIDERANDO a necessidade em manter a segurança para que não haja  proliferação do COVID19 na comarca de Xambioá; 
RESOLVE 
Art. 1º Fica determinado a continuação das atividades em regime de rodízio, conforme Portaria nº 479/2020 - PRESIDÊNCIA/DF 
XAMBIOÁ, de 17 de março de 2020; 
§1º Até dia 31 de agosto de 2020 (trinta e um do mês de agosto de dois mil e vinte); 
Art. 2º Manter as portas do prédio fechadas, permitindo somente a entrada física dos usuários externos (membros do Ministério 
Público, advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, 
desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 
18 horas, conforme parágrafo 3º da Portaria Conjunta Nº 23, de 30 de junho de 2020; 
§1º Fica vedada a entrada de pessoas sem mascará no âmbito do Fórum de Xambioá; 
Art. 3º Fica vedado o acesso às dependências do Fórum da Comarca de Xambioá das pessoas que apresentarem febre ou 
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 
nasais), considerados casos suspeitos de infecção pela COVID-19; 
Art. 4º O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas das Comarcas ou do Tribunal 
deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou recurso 
tecnológico de videoconferência, conforme art. 16 da Portaria Conjunta Nº 23, de 30 de junho de 2020; 
Art. 5º As audiências deverão seguir  o art. 9º da Portaria Conjunta nº 23/2020, ou que  porventura devam ser presenciais, 
deverão ser divididas por semana da seguinte forma: 
§ 1º Primeira semana - Vara Cível e segunda semana - Vara Criminal, a contar do dia 13/07/2020, e assim sucessivamente até o 
dia 1º de setembro de 2020, data estipulada para o retorno de 100% do quantitativo forense; 
Art. 6º Fica estabelecido a prestação de serviço dos terceirizados mantido em sua totalidade, considerando que já se encontram 
com a redução de 50 %, conforme determinado pela DSG do Tribunal de Justiça; 
§1º - para o cumprimento ao que determina o ANEXO I  da Portaria "PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO 
ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO" ficará a cargo da recepcionista, em regime de revezamento, e devidamente equipada e 
treinada para efetuar os procedimentos de medição de temperatura e cadastro dos servidores e usuários que adentrarem no 
Fórum; 
Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e vai vigorar até que haja deliberação em sentido contrário da 
Diretoria do Foro, do Conselho Nacional de Justiça ou da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Publique-se no DJE, providencie a fixação na porta de entrada do Fórum de Xambioá  e divulguem-se através de todos os meios 
de comunicações possíveis tais como WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail etc. 
Xambioá, data certificada no sistema. 
Publique-se. Cumpra-se 
   

Assinado eletronicamente 
Fabiano Ribeiro 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição 
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NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001845-83.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: LUCIANO MALAGOGIN 
EDITAL Nº 948604 
O Dr. JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito em auxílio ao Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM – Estado do 
Tocantins, em auxílio ao Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Miranorte, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela 
Portaria nº 1174 de 01 de julho de 2020 DJTO 4764, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo 
de 90 (noventa) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal - 
Procedimento Ordinário Nº 0001845-83.2018.8.27.2726/TO, que o MINISTÉRIO PÚBLICO, move contra LUCIANO 
MALAGOGIN, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Periciano Malagogin e Luzia Francisca Lira Malagogin, nascido aos 29 
de agosto de 1980 em Monte Alto-SP, inscrito no CPF nº 288.989.868-74, atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando 
através deste devidamente INTIMADO do Julgamento - Com Resolução do Mérito - Procedência, parte dispositiva a seguir 
transcrita: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado LUCIANO 
MALAGOGIN, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Periciano Malagogin e Luzia Francisca Lira Malagogin, nascido aos 29 
de agosto de 1980 em Monte Alto-SP, inscrito no CPF nº 288.989.868-74, residente na Rua Paraná, nº 125, Monte Alto-SP, na 
sanção do art. 155, caput do Código Penal. Passo a dosar-lhe a reprimenda, com base no art. 68 do Código Penal, que 
consagrou o sistema trifásico de aplicação da pena. Ao discorrer sobre a culpabilidade, assevera o autor Julio Fabbrini Mirabete, 
Código Penal Interpretado, 6 ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte: “Em primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei 
menciona a culpabilidade do agente, tida na reforma penal como o fundamento e a medida da responsabilidade penal, o juízo de 
reprovação a cargo do juiz, que deve atentar para as circunstâncias que envolveram o ilícito. No termo deve-se incluir a aferição 
da intensidade do dolo ou o grau da culpa mencionados expressamente na lei anterior”. A circunstância judicial da culpabilidade, 
prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida levando-se em conta a reprovabilidade social da conduta do agente, não se 
confundindo essa circunstância judicial com a culpabilidade inerente à estrutura analítica do crime quando se é considerada a 
amplamente adotada posição tripartida (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). Com relação aos antecedentes, o professor Luiz 
Flávio Gomes, in Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e Teoria da Pena, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
75, conceitua-os como sendo “a vida pregressa do agente, sua vida „anteacta‟. São bons ou maus”. A conduta social, segundo 
doutrina de Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 67, “Trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. 
Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas 
de trabalho”. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, 
perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Tal circunstância judicial não se refere a fatos criminosos, mas tão 
somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Na análise da circunstância judicial relativa à conduta 
social, o juízo sentenciante deve avaliar o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. Com relação à 
personalidade, diz Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 68 que: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para 
demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, 
discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.” E acrescenta que: “Trata-se de circunstância afeta muito mais aos 
ramos da psicologia, da biologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve mergulhar no interior do agente e buscar se 
avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior”. Por essa razão o e. TJTO vem se 
posicionando no sentido de ser necessária a realização de estudo técnico para aferição da personalidade do agente como 
circunstância judicial desfavorável: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 50066587420138270000 ORIGEM: COMARCA DE 
ARAGUAÍNA/TO REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5010230-05.2012.827.2706 – 1ª VARA CRIMINAL T. PENAL: ART. 121, § 2º, 
INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL APELANTE: WANDERSON DE MOURA NEGREIROS DEF. 
PÚBLICO: RUBISMARK SARAIVA MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS RELATORA: 
JUÍZA ADELINA GURAK EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE 
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. 
PROCEDÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A 
circunstância judicial da conduta social deve ser aferida de acordo com o comportamento do réu no meio em que vive, revelando-
se por seu relacionamento social, familiar e profissional. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem, em 
razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para fins de exasperação da pena-base, 
seja a título de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade. Súmula nº 444 do STJ. Precedente do TJTO. 3. A 
personalidade do agente é uma circunstância judicial muito mais afeta aos ramos da psicologia e da psiquiatria, razão pela qual 
em não havendo estudo técnico a respeito, ela não pode ser deduzida em desfavor ao réu. 4. Apelação conhecida e provida. 
Pena redimensionada. Os motivos referem-se às razões que levaram o agente a praticar a infração penal. O que é avaliado 
nessa circunstância judicial é a maior ou menor nobreza ou repugnância da mola propulsora da prática do ato ilícito. No tocante 
às circunstâncias do crime, conceituada pelo autor Guilherme de Souza Nucci (op. cit.) como sendo “os elementos acidentais não 
participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”, ou no dizer de Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no “modo 
operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais 
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como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre 
outros”. Segundo o autor Ricardo Schimitt (op cit p. 73), as conseqüências do crime “Revelam-se pelo resultado da própria ação 
do agente. São os efeitos de sua conduta. Devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em 
relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-se analisar o alarme social do fato, bom como sua 
maior ou menor repercussão e efeitos”. Para o autor Julio Fabbrini Mirabete, (op. cit. p. 472) as consequências do crime se 
referem a atitude “após a conduta criminosa indicadora de insensibilidade ou indiferença ou arrependimento, ou se relacionar 
com a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime”. Quanto ao comportamento da vítima, refere-se à maneira como a 
vítima se comportou antes e durante a empreitada criminosa, de modo a influenciar ou não de alguma maneira o autor do fato. A) 
Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). O réu agiu com a culpabilidade normal para esse delito; não há no feito registro de 
antecedentes do acusado (Assim considerada a sentença penal condenatória transitada em julgado, relativa a crime anterior ao 
fato em julgamento e que não constitua reincidência, conforme entendimento dominante do e. STJ); não há informações sobre a 
personalidade ou a conduta social do acusado; nada a acrescentar sobre o motivo que levou o acusado a prática do crime; nada 
a prover sobre as circunstâncias do delito; as consequências do crime foram as previstas no tipo penal; nada a acrescentar sobre 
o comportamento da vítima. A pena do delito de furto descrito no art. 155, “caput”, do Código Penal varia de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos de reclusão e multa. Pelas razões acima expostas, fixo a pena-base em 1 (ano) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. B) 
Das circunstâncias legais (atenuantes e agravantes). Não existem circunstâncias legais, razão pela qual torno a pena do réu em 
1 (ano) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. C) Das causas de diminuição e de aumento da pena. Não existem causas de 
diminuição e de aumento da pena, razão pela qual torno a pena do réu definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias 
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo da época dos fatos, considerando a situação econômica do acusado. O regime inicial 
de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra “c”, do Código Penal. Presentes os 
requisitos legais, na forma do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, 
sendo prestação de serviços à comunidade em instituição pública sem fins lucrativos, à razão de uma hora de tarefa por dia de 
condenação, no mínimo por 8 (oito) horas semanais, não podendo ser cumprida em menor prazo. Ressalto, ainda, que o não 
cumprimento da pena substitutiva implicará a imposição da originária – privativa de liberdade – (art. 44, § 4º, CP), que deverá ser 
cumprida inicialmente em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 2º, “b” do Código Penal. O acusado poderá apelar em 
liberdade em razão da quantidade de pena, da natureza do regime fixado e porque não verifico a presença dos requisitos para a 
sua custódia provisória. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (Constituição 
Federal, art. 15, inciso III). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, suspenso o pagamento em face da concessão 
dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Após o trânsito em julgado desta sentença: a) extraia-se a guia de execução 
penal; b) comunique-se à Justiça Eleitoral e à Secretaria de Segurança Pública. Interposto recurso, intime-se o recorrente para 
apresentar as suas razões. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada no sistema Eproc. 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 Miranorte, Estado do Tocantins.  Eu, Marcia Vieira Barbosa, Servidora do NACOM, digitei e subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 948604v2 e do código CRC 408b9104. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1ª Vara Cível 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5005117-22.2012.8.27.2722/TO 
AUTOR: COMERCIAL GURUPI DE AUTOMÓVEIS 
RÉU: JOSÉ AMARO RODRIGUES DA SILVA 
  

EDITAL Nº 292846 
  

EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: JOSÉ AMARO RODRIGUES DA SILVA CPF: 047.542.081-02 
OBJETIVO: Intimação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 5005117-22.2012.8.27.2722, Ação de Cobrança que lhe move 
COMERCIAL GURUPI DE AUTOMÓVEIS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02820579000164, do inteiro teor da petição inicial, 
cuja cópia segue anexa, bem como para, realizar o pagamento do montante devido, no prazo de 15 (quinze) dias, estando ciente 
de que não tendo sido recolhida a quantia fixada, deverá a parte exequente apresentar os cálculos atualizados, acrescidos da 
multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 1º, do Código de Processo Civil, bem como, dos honorários 
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. OBJETO: 2366. VALOR DA CAUSA de R$ 
2.404,52 (Dois mil e quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 
E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da 
lei. Gurupi-TO, 10 de MARÇO 2020. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. 
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Documento eletrônico assinado por MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
292846v3 e do código CRC 38920dff. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO 
Data e Hora: 10/3/2020, às 21:25:36 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0004930-21.2020.8.27.2722/TO 
AUTOR: J.M. ARAUJO DOS SANTOS EIRELI ME - CLASSE A VEÍCULOS 
RÉU: SIMONE ALVES DA COSTA LUCIANO 
RÉU: LUIZ CARLOS FERREIRA LOPES 
EDITAL Nº 454240 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  0004930-21.2020.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível requerida por J.M. 
ARAUJO DOS SANTOS EIRELI ME - CLASSE A VEÍCULOS em face de SIMONE ALVES DA COSTA LUCIANO e LUIZ 
CARLOS FERREIRA LOPES, e por este meio CITA os requeridos, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. 
OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 485773332820, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos três dias do mês abril 
do ano de 2020. Eu ____________, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
   

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 303, de 8 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000010339-0, 
resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Kenia Dias Miranda, para o cargo de Assessora Jurídica de 1ª 
Instância, com lotação na Comarca de Aurora do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 304, de 8 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000013180-7, resolve exonerar a pedido o Assessor Jurídico de 1ª instância 
Carlos Henrique Silva Santos, a partir do dia 2 de julho de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 305, de 8 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000013180-7, 
resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Cristiane de Freitas, para o cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 306, de 8 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000012713-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Valter Gomes de Araújo, Técnico Judiciário, para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na Escrivania Cível da Comarca de Figueirópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Resoluções 
Resolução Nº 32, de 2 de julho de 2020 
Regulamenta os procedimentos, bem como os requisitos e critérios para fins de remoção a pedido e permutas de magistrados de 
igual entrância no âmbito do  Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, inciso II, VIII-A e X c/c art.96, ambos da Constituição Federal, no art. 81 da Lei 
Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e na Resolução nº 32, de 10 de abril de 
2007, exarada pelo do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; 
CONSIDERANDO que a fixação e a gradação dos requisitos e critérios objetivos para movimentação voluntária dos magistrados, 
observados os parâmetros constitucionais e legais revestem-se de conteúdo discricionário, assegurado do contraditório e ampla 
defesa, até que sejam fixados os pressupostos gerais pelo Estatuto da Magistratura de iniciativa do Supremo Tribunal Federal - 
STF; 
CONSIDERANDO que compete ao Presidente do Tribunal expedir atos normativos relacionados a remoção e a permuta dos 
magistrados, nos termos do art. 12, §1º, inciso XXX Resolução nº 104, de 21 de junho de 2018 (Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Tocantins); 
CONSIDERANDO que a movimentação voluntária do magistrado deve respeitar os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como conferir tratamento isonômico aos magistrados, transparência e 
segurança jurídica aos processos de remoção a pedido e permuta; 
CONSIDERANDO, a necessidade de atualizar e aperfeiçoar a Resolução nº 8, de 2 de agosto de 2007, com intuito a assegurar 
as prerrogativas constitucionais da magistratura, bem como atender o serviço forense e o interesse público; 
CONSIDERANDO,  as tratativas nos autos administrativos SEI nº 19.0.000008121-6, 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 5ª Sessão Virtual Administrativa, realizada em 02 de julho de 
2020, 
  

RESOLVE: 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º A remoção e a permuta constituem movimentação voluntária do magistrado na carreira, razão pela qual depende de 
pedido do interessado dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça e de decisão do Conselho da Magistratura. 
§ 1º A pretensão não constitui direito absoluto do requerente. Na apreciação do pedido além de cumprir os 
requisitos/pressupostos de admissibilidades e os critérios objetivos, será considerado a conveniência e o interesse da 
administração judiciária e da prestação jurisdicional. Eventual rejeição deverá ser devidamente fundamentada por dois terços de 
seus membros. 
§ 2º Devem ser levadas em consideração as condições e elementos de avaliação presentes na data de publicação do edital de 
remoção ou protocolização do requerimento, no caso de permuta, salvo a condição referente à ausência de punição disciplinar 
definitiva, que será considerada até a data da sessão de escolha dos candidatos 
Art. 2º São requisitos de admissibilidade para concorrer à remoção ou permuta, o magistrado comprovar, com documentos 
fornecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, que estão regulares os seus serviços, inclusive, o magistrado nao deve reter 
autos em seu poder (art. 93, inciso II, alínea “e”, da CF/88) e que reside na sede da comarca. 
§ 1º O Presidente do Tribunal de Justiça indeferirá, liminarmente, o requerimento de remoção ou permuta de magistrado 
residente fora da sede da comarca sem autorização do Conselho da Magistratura. 
§ 2º Não será movimentado o magistrado que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo 
devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão, conforme apurado em procedimento disciplinar próprio que tenha 
gerado punição, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
§ 3º O candidato poderá apresentar justificativa fundamentada quando detiver processos conclusos por mais de 100 (cem) dias, 
na data publicação do edital ou requerimento no caso da permuta. Neste caso, o Corregedor-Geral da Justiça deliberará. 
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Art. 3º Poderá ser indeferido liminarmente o pedido de inscrição do candidato a remoção ou o requerimento, no caso da permuta, 
que não atenda às condições exigidas no artigo 2º, sujeita a decisão a recurso para o Conselho da Magistratura, no prazo de 15 
(quinze) dias. 
Art. 4º É vedada a movimentação voluntária de magistrado sem a abertura do respectivo edital. 
§ 1º Os editais de movimentação voluntária serão publicados pelo Presidente do Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados do fato que motivou a vacância ou a protocolização do requerimento, no caso de permuta. 
§ 2º O prazo para publicação do edital poderá ser prorrogado uma única vez, por igual prazo, mediante justificativa 
fundamentada da Presidência do Tribunal. 
Art. 5º O julgamento dos pedidos de movimentação voluntária será realizado em sessão pública do Tribunal, sendo os votos 
sempre abertos e fundamentados, observados as regras e os parâmetros estabelecidos nesta Resolução, com o registro das 
razões da escolha, na ata da sessão administrativa. 
§ 1º O julgamento dos pedidos será realizado na ordem cronológica da abertura das vagas e seus respectivos editais. 
§ 2º A desistência do pedido de inscrição no edital de movimentação voluntária será escrita e irretratável, no prazo fixado pelo 
respectivo edital. 
§ 3º Durante a sessão de votação é facultado ao Desembargador votante rever o seu voto, inclusive, redimensionando a 
pontuação atribuída a qualquer candidato, de forma fundamentada. 
§ 4º Não será admitida sustentação oral, facultada a intervenção de interessados, pela ordem, para esclarecimento de fatos. 
  

CAPÍTULO II 
DA REMOÇÃO A PEDIDO DOS MAGISTRADOS DE 1ª GRAU 

Art. 6º  A remoção a pedido poderá ocorrer dentro da mesma comarca ou entre comarcas diversas de mesma entrância. 
Parágrafo único. Na remoção será observado o critério de antiguidade e merecimento, alternadamente, na entrância. 
Art. 7º São condições para o magistrado concorrer à remoção, que deverão ser informadas pela Corregedoria-Geral da Justiça: 
I – contar com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício na respectiva entrância;  
II – figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade, na respectiva entrância, atualizada pelo Tribunal, esta exigida apenas 
para a remoção por merecimento; 
III – não ter sido punido definitivamente, nos últimos 12 (doze) meses, em processo administrativo disciplinar, com pena igual ou 
superior à de censura; 
IV - não ter sido removido ou permutado nos últimos 12 (doze) meses que antecedem a publicação do edital de abertura do 
procedimento, na respectiva entrância; 
V – não estar licenciado ou afastado de suas funções em razão de decisão provisória proferida em processo administrativo ou 
criminal. 
§ 1º Os requisitos dos incisos I, II e IV deste artigo não se aplicam quando não houver candidatos que aceitem o lugar vago, 
passando a concorrer aqueles que tenham se inscrito. 
§ 2º Para fins de aplicação do inciso II deste artigo, no caso de vagas múltiplas, a quinta parte da lista de antiguidade deverá ser 
recomposta a cada nova votação. 
§ 3º Salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior (vagas múltiplas), não haverá recomposição de quinta parte da lista de 
antiguidade se houver ao menos um candidato interessado à vaga, dentre os inicialmente habilitáveis, de modo que o 
desinteresse ou renúncia dos demais não importará no chamado de magistrados que figurem além da primeira parte. 
§ 4º Para fins de aplicação do inciso III deste artigo, considera-se punição definitiva aquela decorrente de decisão administrativa 
no âmbito do Tribunal. 
§ 5º É obrigatória a remoção de magistrado que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. 
Art. 8º Na avaliação da remoção por merecimento os membros votantes do Tribunal deverão declarar os fundamentos de sua 
convicção, com menção individualizada aos seguintes critérios e pontuação: 
I - desempenho (aspecto qualitativo da prestação jurisdicional): até 20 (vinte) pontos; 
II - produtividade (aspecto quantitativo da prestação jurisdicional): até 30 (trinta) pontos; 
III - presteza no exercício das funções: até 25 (vinte e cinco) pontos; 
IV - aperfeiçoamento técnico: até 10 (dez) pontos; 
V - adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional: até 15 (quinze) pontos. 
§ 1º A avaliação deverá abranger, no mínimo, os últimos 24 (vinte e quatro) meses de exercício anteriores à data da publicação 
do Edital correspondente. 
§ 2º No caso de afastamento ou de licença legais do magistrado no biênio anterior à abertura do processo de preenchimento da 
vaga, será considerado o tempo de exercício jurisdicional imediatamente anterior, ou aquele que seja necessário para completar 
o biênio. Salvo no caso do inciso V deste artigo, que também levará em consideração o período de afastamento ou licença. 
§ 3º Os juízes afastados das funções jurisdicionais para exercer com exclusividade a função de Diretor de Foro, Auxiliar da 
Presidência, da Corregedoria-Geral da Justiça e de Presidente de entidade de classe terão os critérios do caput com base nos 
dados estatísticos anteriores às designações, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em igualdade de condições com os demais, 
deles não se exigindo a participação em ações específicas de aperfeiçoamento técnico durante o período em que se dê o 
afastamento. 
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Art. 9º  Os critérios para remoção por merecimento, previstos no artigo 8º observará, no que couber, o regramento e os 
procedimentos prescritos nos capítulos II, III e IV da Resolução nº 146, de 6 de dezembro de 2018, deste Tribunal de Justiça, que 
dispõe sobre normas de merecimento para promoção. 
Art. 10. O  Magistrado deverá comunicar ao Presidente do TJTO e ao Corregedor-Geral da Justiça imediatamente as datas em 
que assumir ou deixar o exercício de seus cargos, em decorrência de remoção, sendo que os atrasos e omissões deverão ser 
anotados pela Corregedoria-Geral da Justiça no dossiê do magistrado. 
  

CAPÍTULO III 
DA PERMUTA DOS MAGISTRADOS DE 1ª GRAU 

Art. 11.  A permuta poderá ocorrer dentro da mesma comarca ou entre comarcas diversas de mesma entrância. 
Art.  12. Não será deferida a permuta se algum dos interessados estiver nas seguintes condições: 
I - que não for titular da unidade judiciária pelo período de 12 (doze) meses; 
II -  que estiver inscrito em edital de promoção ou remoção; 
III – que houver sido removido ou permutado na entrância nos últimos 12 (doze) meses que antecedem ao requerimento;  
IV – que estiver licenciado ou afastado de suas funções em razão de decisão provisória proferida em processo administrativo ou 
criminal; 
V – que faltar menos de 2 (dois) anos para completar o tempo necessário à aposentadoria compulsória, ou o tiver completado; 
VI – que protocolizou o pedido de aposentadoria voluntária, ou, de outra forma, estiver em via de se afastar definitivamente da 
magistratura do Estado do Tocantins; 
VII - ter sido punido definitivamente, nos últimos 12 (doze) meses, em processo administrativo disciplinar, com pena igual ou 
superior à de censura; 
VIII - se encontrar na expectativa de ser promovido ou removido por ter figurado 2 (duas) vezes consecutivas ou 4 (quatro) vezes 
alternadas em certame cujo critério seja por merecimento; 
§ 1º Serão nulos os votos atribuídos ao magistrado que estiver nas condições previstas neste artigo; 
§ 2º Em razão do interesse público, a permuta entre magistrados da mesma comarca poderá ocorrer sem o cumprimento do 
interstício a que se referem os incisos I e III deste artigo, respeitado o direito de opção dos demais magistrados e a critério do 
Tribunal de Justiça devidamente fundamentado; 
Art. 13. É vedada a reversão entre os permutantes. 
  

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO 

Seção I 
Do Processo de Remoção 

Art. 14. Compete ao Presidente do Tribunal declarar aberta a vaga destinada a magistrado de carreira, mediante edital, 
oportunidade que dará ciência direta a todos os magistrados da mesma entrância para que, em 10 (dez) dias, manifestem 
interesse em ser removidos. 
§ 1º Na abertura do processo de remoção, o Tribunal indicará se a vaga deverá ser provida por antiguidade ou por merecimento, 
observada a alternância em relação ao último provimento por remoção. 
§ 2º Os editais de remoção por antiguidade e merecimento de magistrados de primeiro grau de jurisdição dar-se-á de um cargo 
para outro na mesma entrância e precederá, quando pelo critério de merecimento, ao provimento inicial e à promoção por 
merecimento. 
§ 3º É vedado a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade. 
Art. 15. O magistrado interessado em concorrer à remoção dirigirá requerimento ao Presidente do Tribunal, no prazo previsto no 
edital de abertura, apresentando os documentos exigidos. 
§ 1º No caso de vagas múltiplas, o magistrado formulará o requerimento indicando a vaga ou vagas de interesse, para remoção 
por antiguidade ou por merecimento e, na sequência, para o caso de eventual escolha, desde logo a ordem de opções, 
observada a recomposição da quinta parte da lista de antiguidade tratada no §2º do artigo 7º. 
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, não se incluirá o nome do magistrado para a vaga sem prévia inscrição expressa, ainda 
que decorrente de movimentação da vaga para nova posição. 
Art. 16.  Apenas serão coletados os dados e avaliados os candidatos admitidos ao concurso de remoção, salvo se houver 
recurso do magistrado contra decisão de inadmissibilidade prévia de sua candidatura. 
Parágrafo único. A admissibilidade prévia da candidatura pelo órgão competente não afasta o seu exame definitivo, no momento 
próprio, pelo Tribunal Pleno, antes de iniciada a apreciação dos qualificativos de mérito dos candidatos inscritos. 
Art. 17. Deferido o requerimento de inscrição no concurso de remoção, no caso da aferição do merecimento do candidato aplicar-
se-á, no que couber, as regras e os procedimentos prescritos na Resolução nº 146, de 6 de dezembro de 2018, deste Tribunal de 
Justiça, que regulamenta as normas de merecimento para promoção, desde que não contrariem as disposições desta 
Resolução. 
Art. 18. Deferido o requerimento de inscrição do candidato para remoção pelo critério da antiguidade o magistrado interessado, 
no prazo previsto no edital, dirigirá requerimento ao Presidente do Tribunal, instruído com lista de antiguidade. 
§ 1º A recusa da remoção do magistrado somente se dará pelo voto aberto e fundamentado de dois terços dos membros do 
Tribunal, garantidos ao interessado o contraditório e a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 
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§ 2º O magistrado recusado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da publicação da ata da sessão que deliberou 
pela recusa, para demonstrar, pelo exercício do contraditório e da ampla defesa, que os motivos considerados em tal deliberação 
não procedem ou não impedem a sua remoção. 
§ 3º Para os fins previstos no parágrafo anterior, o magistrado recusado dirigirá petição ao Corregedor-Geral da Justiça, instruída 
com os documentos de que dispuser, requerendo que a corte administrativa reexamine o caso e decida pela procedência do 
pedido de remoção. Havendo outras provas que se façam necessárias, serão elas produzidas perante o Corregedor-Geral da 
Justiça então relator da matéria. 
§ 4º  O Corregedor-Geral da Justiça, concluída a fase instrutória em 10 (dez) dias úteis, designará data para a sessão de 
reexame e nela, após a leitura do relatório, sem juízo de mérito, facultará a palavra ao interessado por 15 (quinze) minutos, 
seguindo-se a coleta de votos e a proclamação do resultado quanto ao requerimento de remoção pelo critério da antiguidade. 
Art. 19. Compete ao Presidente do Tribunal, nos 3 (três) dias úteis subsequentes à votação, expedir e fazer publicar o ato de 
remoção do magistrado 
Seção II 
Do Processo de Permuta 
Art. 20. Os pedidos de permuta entre magistrados dar-se-á por requerimento conjunto dos interessados, dirigido ao Presidente 
do Tribunal de Justiça e mediante a comprovação que atendem os requisitos de admissibilidade subscritos no artigo 2º desta 
Resolução, sob pena de indeferimento liminar nos termos subscritos no artigo 3º deste ato normativo. 
Art. 21. Superado os requisitos de admissibilidade prévia,  o Presidente do Tribunal remeterá os requerimentos de permuta à 
Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo máximo de 2 (dois) dias. 
Art. 22. Competirá à Corregedoria-Geral da Justiça prestar informações sobre as condições relacionadas no artigo 13 desta 
Resolução, além de esclarecer sobre a realidade processual das unidades judiciárias dos magistrados interessados na permuta, 
informando números de feitos em andamento e sobre a produtividade dos interessados nos últimos 12(doze) meses. 
§ 1º Finalizado o processo de levantamento de dados dos magistrados interessados na permuta, pela Corregedoria-Geral da 
Justiça, serão eles notificados por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para tomar ciência das informações do 
Órgão Censor facultando-lhes a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do envio dos autos para unidade em que 
está lotado, com confirmação de recebimento ou não. 
§ 2º O magistrado poderá formular pedido de correção de dados, sendo tal pleito decidido pelo Corregedor-Geral da Justiça no 
prazo de 3 (três) dias úteis. 
§ 3º A propósito da decisão que trata o parágrafo anterior, no prazo de 3 (três) dias úteis, é facultado ao magistrado requerente 
formular pedido de reconsideração ao Corregedor-Geral da Justiça e/ou interpor  recurso de revisão junto ao Tribunal Pleno 
Administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias. 
§ 4º Findo o prazo para impugnação a que se refere o parágrafo anterior, as informações serão encaminhadas ao Conselho da 
Magistratura para expedição de edital, com a menção do número dos autos administrativo, para conhecimento dos interessados 
e eventuais impugnações no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
§ 5º O recurso de revisão previsto no §3º deste artigo, bem como a eventual impugnação de terceiros descrita no § 4º serão 
decididas pelo Plenário antes da apreciação do pedido de permuta, e em sendo julgada improcedente, o requerimento de 
permuta será apreciado. 
Art. 23. O Corregedor-Geral de Justiça será o relator do processo de permuta. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. O quórum para julgamento da matéria prevista nesta Resolução será composto exclusivamente por Desembargadores. 
Art. 25.  Fica revogada o artigo 23 da Resolução nº 146, de 06 de dezembro de 2018, bem como a Resolução nº 8, de 2 de 
agosto de 2007, ambas do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
Art. 26. Os casos omissos serão decididos pelo Tribunal Pleno. 
Art. 27. Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Termos de homologação 

PROCESSO 19.0.000038248-8 

INTERESSADO DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 43 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuida-se de procedimento de REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de reforma de poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de material, conforme as especificações constantes no Termo de 
Referência (evento 3057012) a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, 
o Decreto 8.538/2015, o decreto 10024/2019, a Lei 10.520/2002,  a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e 
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a Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se 
a manifestação da ASJUADMDG (evento 3225757), HOMOLOGO o Pregão 42/2020-SRP, nos termos da adjudicação realizada 
por Pregoeiro, à empresa  X OFFICE SERVI LTDA,  CNPJ 15.362.598/0001-36, quanto ao grupo 1, 2 e 3, no valor de R$ 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais), tudo conforme os itens mencionados Ata da Sessão, Termo de adjudicação e Resultado 
por fornecedor  (eventos 3220244, 3220278 e 3220256), para que surtam os devidos efeitos legais.  
Encaminhem-se o feito sucessivamente à: 
1. DIGER para homologação no sistema COMPRASNET, extração de cópia e juntada aos autos; 
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; 
3. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual; e 
Concomitante, à DINFR/DPART para ciência e acompanhamento. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

PROCESSO 19.0.000028161-4 

INTERESSADO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 42 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os autos sobre procedimento licitatório para Registro de Preços para contratação de empresa para a prestação de 
serviços de restaurante com funcionamento diário em Palmas, cujo objetivo é atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, 
o Decreto 8.538/2015, o Decreto 10024/2019, a Lei 10.520/2002,  a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 
e a Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se 
a manifestação da ASJUADMDG (evento 3225740), HOMOLOGO o Pregão 41/2020-SRP, nos termos da adjudicação realizada 
por Pregoeiro, à empresa DONA MARIA SIGNATURE RESTAURANTE LTDA, CNPJ 33.511.583/0001-74, no valor de R$ 
53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais) quanto ao item 1, tudo conforme os itens mencionados Ata da Sessão, 
Termo de adjudicação e Resultado por fornecedor  (eventos 3221360, 3221362 e 3221358), para que surtam os devidos efeitos 
legais.  
Encaminhem-se o feito sucessivamente à: 
1. DIGER para homologação no sistema COMPRASNET, extração de cópia e juntada aos autos; 
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; 
3. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual; e 
Concomitante, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESO: 20.0.000010487-7                                                                                                 
CONTRATO Nº 103/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda - EPP. 
OBJETO: Aquisição de 1 (uma) assinatura para acesso ao sistema web “Gestão Tributária”, ferramenta de consulta online, a 
qual visa auxiliar na apuração dos principais tributos incidentes sobre as contratação de terceiros (pessoas físicas e jurídicas) 
realizadas por este Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR: Assinatura e acesso ao sistema web "Gestão Tributária", Plano Diamante, com 12 (doze) acessos simultâneos  e 
Serviços Adicionais (Elaboração de pareceres/consultas tributárias e  hipóteses de incidência) terá o custo de R$ 8.688,00 (oito 
mil seiscentos e oitenta e oito reais)  para o período de 12 (doze) meses. 
VIGÊNCIA: A vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8666, de 1993, em caso de interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4768 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2020 27 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 77/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2019 
PROCESO: 20.0.000000541-0                                                                                               
CONTRATO Nº 104/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro e Gasparin - Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para decoração com arranjos de flores naturais, para atender as necessidades 
dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com fornecimento no município de Palmas. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é R$ 17.215,00 (dezessete mil duzentos e quinze reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 146/2020 
PROCESSO 20.0.000011972-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Mathaus Alves Carvalho 
OBJETO:Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR e FACILITADOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 136/2020 
PROCESSO 20.0.000012358-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cássia Kassielly Lacerda José Alves 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR e MEDIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 156/2020 
PROCESSO 20.0.000011699-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Pedro Vinicius Martins Belarmino Júnior 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 167/2020 
PROCESSO 20.0.000013094-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cássia Ramos Mafra Bueno 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, MEDIADOR e FACILITADOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, destinados a atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 94/2020 
PROCESSO 20.0.000011611-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Natacha Naiade Menezes Almeida 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR e MEDIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 168/2020 
PROCESSO 20.0.000013076-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jocimeire Araujo Fava Wengrat 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de MEDIADOR, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, polo de Guaraí. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 163/2020 
PROCESSO 20.0.000012824-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Monyque Coelho da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2017 
PROCESSO 17.0.000001586-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Luciane Ramos de Oliveira Maciel 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Luciane Ramos de Oliveira Maciel, 
da prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Gurupi, com fulcro na alínea c, da Cláusula nona 
do Termo de Credenciamento nº 35/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 278/2020, de 08 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SIMÃO BARROS DA SILVA, matrícula nº 353403, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 06 a 15/07/2020, a partir de 06/07/2020 até 15/07/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 10/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 279/2020, de 08 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS, matrícula nº 353094, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 02 a 31/07/2020, a partir de 15/07/2020 até 29/07/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 439/2020, de 08 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75040;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor WAGNE ALVES DE LIMA, matrícula nº 157053, TÉCNICO JUDICIÁRIO para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo de DIRETOR JUDICIÁRIO, da unidade DIRETORIA JUDICIÁRIA, no período de 06/07/2020 à 
02/02/2021, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período 
da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 440/2020, de 08 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75056;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES, matrícula nº 178336, ANALISTA JUDICIÁRIO 
para, sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo de COORDENADOR DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DA 
DIRETORIA-GERAL, da unidade COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, no período de 06/07/2020 à 
07/12/2020, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período 
da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 442/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/72104;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 353693 , CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS no período de 
20/04/2020 a 31/12/2020 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 443/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75181;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERICELIA DA SILVA AGUIAR BORGES, matrícula nº 292439, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora ADRIANA DA SILVA PARENTE COELHO, matrícula nº 84447, ocupante do 
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cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 20/07/2020 a 01/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 444/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75138;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GRACIELE PACINI RODRIGUES, matrícula nº 257244, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora MARIA DAS DORES, matrícula nº 88533, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 27/07/2020 a 07/08/2020, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 445/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75137;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GRACIELE PACINI RODRIGUES, matrícula nº 257244, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora MARIA DAS DORES, matrícula nº 88533, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 13/07/2020 a 24/07/2020, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 446/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75190;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROSILEIDE GASPIO FREIRE, matrícula nº 122668, ocupante do cargo 
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 29/05/2020 a 27/07/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste ato 
para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas judiciais e/ou 
taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do Provimento nº 9, de 
2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no endereço 
eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
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 ACILENE SARAIVA MENDES 761.162.471-72 0012067-30.2015.827.2722 R$ 138,75 

ALEXANDRE MEDEIROS DA SILVA 806.556.964-15 5007930-85.2013.827.2722 R$ 239,03 

AMAZON AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 07.778.284/0002-71 0026086-20.2015.827.2729 R$ 26,25 

ANTONIA DE SOUZA ANANIAS 026.160.914-96 0001421-39.2017.827.2738 R$ 173,12 

ANTONIO ROSA DOS SANTOS 134.368.721-72 5015186-92.2012.827.2729 R$ 193,83 

APARECIDO ALVES MATOS 331.979.208-30 0000513-32.2019.827.2731 R$ 269,93 

CARLEUSO LIMA DE LIRA 025.757.531-63 0016032-74.2019.827.2722 R$ 280,95 

CENTRO SERVICE - COMERCIO E SERVICOS 
REPROGRAFICOS LTDA 

04.184.981/0001-25 5037389-14.2013.827.2729 R$ 160,11 

DEUSIRENE MARCAL RODRIGUES OLIVEIRA 000.058.181-09 0000527-19.2019.827.2730 R$ 92,34 

EGMAR VARGAS JUNIOR 530.117.081-34 5003276-39.2010.827.2729 R$ 300,78 

ERMICON CAMPOS DE OLIVEIRA 009.814.391-36 0003654-75.2018.827.2737 R$ 132,26 

FATURAMAIS LTDA 16.570.892/0001-04 0027137-32.2016.827.2729 R$ 132,06 

FELISBELA CARVALHO BRITO 601.579.251-53 5030049-19.2013.827.2729 R$ 168,59 

FERNANDO CORREIA COSTA 448.889.451-87 5009321-25.2011.827.2729 R$ 219,05 

FERREIRA & PACHECO LTDA 38.143.970/0001-19 5000033-84.2005.827.2722 R$26.800,94 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MATOS 17.464.201/0001-42 0024218-36.2017.827.2729 R$ 52,00 

FRANCOISE APARECIDA MORETTI GARCIA 029.880.299-62 0001022-71.2016.827.2729 R$ 126,21 

GABRIELA CARRILHO MILHOMEM 036.740.971-25 0007185-56.2019.827.2731 R$ 17,50 

GRACE KELLY DE ABREU CARVALHO 016.764.131-03 0003795-94.2018.827.2737 R$ 126,09 

GUSTAVO CAMPOS NERES 057.925.121-75 0004089-63.2019.827.2721 R$ 125,30 

GUSTAVO CAMPOS NERES 057.925.121-75 0003143-91.2019.827.2721 R$ 92,08 

GUSTAVO CAMPOS NERES 057.925.121-75 0004087-93.2019.827.2721 R$ 72,34 

GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 640.490.516-72 5029093-03.2013.827.2729 R$ 190,01 

GUSTAVO ORIA GONZALEZ 067.549.231-99 0008308-92.2014.827.2722 R$ 330,94 

HERVAL DOS SANTOS MELO 233.478.131-20 5001580-06.2012.827.2726 R$ 175,14 

INGRID CAVALCANTE BARROCA 996.074.091-91 0042888-54.2019.827.2729 R$ 195,55 

IROMAR VIANA DA SILVA 920.434.531-49 0002751-33.2018.827.2707 R$ 57,00 

JADSON ARAUJO MARTINS 330.555.211-53 5000596-81.2010.827.2729 R$ 185,51 

JANNE DE OLIVEIRA SANTANA 09.275.412/0001-09 5037274-90.2013.827.2729 R$ 80,44 

JANNE DE OLIVEIRA SANTANA 244.595.186-00 5037274-90.2013.827.2729 R$ 80,44 

JEAN GARCIA 172.142.538-10 5000021-38.2008.827.2731 R$ 22,50 

JOSEFA LYRA DANTAS 05.451.282/0001-67 5002646-12.2012.827.2729 R$ 187,25 

JOSILDA CARDOSO DA SILVA 896.679.803-91 0008946-46.2015.827.2737 R$ 143,51 

LAYS MEDEIROS COSTA LACERDA 021.103.661-76 5017206-91.2013.827.2706 R$ 335,62 

LAZARA DIVINA SILVA 401.716.711-04 5001141-35.2002.827.2729 R$ 335,26 

LOURDES LUIZA DA CONCEICAO 478.879.901-49 0002836-76.2015.827.2722 R$ 156,97 

LUANA EMILIA BORELLI VIAGENS 12.409.759/0001-01 0001275-88.2018.827.2729 R$ 28,50 

LUZIA DAS GRACAS MARTINS DOMINGUES 133.330.448-03 0000658-78.2019.827.2702 R$ 4.303,61 

MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES 434.240.906-20 0034628-85.2019.827.2729 R$ 308,68 

MARCO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA 005.168.681-36 0000527-19.2019.827.2730 R$ 92,34 

MARCOS JESUS DOMINGUES 138.960.836-00 0000658-78.2019.827.2702 R$ 4.303,61 

MARIA DO BONFIM ALVES DE CARVALHO VAZ 021.908.658-32 0026086-20.2015.827.2729 R$ 26,25 

MARIANO ALENCAR SOARES 243.505.751-20 0037437-53.2016.827.2729 R$ 330,33 

MARILDA DE CARVALHO MATOS 574.857.551-53 0002474-90.2018.827.2715 R$ 112,82 

MARTINHO GALDINO DA SILVA FILHO 472.626.991-72 0010426-83.2015.827.2729 R$ 271,73 

MODAS COUNTRY LTDA 22.220.796/0001-20 0003096-02.2018.827.2706 R$ 19,50 

REGINALDO RAMALHO PEREIRA 576.744.001-82 0034716-02.2014.827.2729 R$ 132,50 

ROBERTO CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA 763.015.407-00 0017206-69.2019.827.2706 R$ 430,34 

RODRIGO RODRIGUES ANDRADE 912.100.381-53 0000227-32.2015.827.2719 R$ 44,09 

ROGERIO BESERRA GOMES DE GOUVEIA 414.035.761-49 0003167-60.2017.827.2731 R$ 1.908,87 

THIAGO DAVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA 312.974.978-05 0027302-74.2019.827.2729 R$ 340,85 

TIM SA 02.421.421/0021-65 0027053-65.2015.827.2729 R$ 758,08 

VIACAO PARAISO LTDA 01.356.153/0001-39 5002014-25.2013.827.2737 R$ 83,64 

WALDEMAR RIBEIRO VILELA 577.768.491-20 0020950-63.2015.827.2722 R$ 144,00 
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SIDNEY ARAUJO SOUSA 
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