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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
 
Procedimento JEC Nº 0002477-16.2020.8.27.2702 
Requerente: TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA 
Advogado: Dr. Leandro Freire de Souza – TO 6311 
Requerido: GEORTON FLÁVIO DE SOUSA 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido. ―SENTENÇA (...). Por todo o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos formulados por TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA -ME em face de GEORGETON FLAVIO DE 
SOUZA para HOMOLOGAR o acordo firmado entre as partes e CONDENAR  o réu ao pagamento do saldo devedor 
remanescente na monta de R$ 10.107,65 (dez mil, cento e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser atualizado e acrescido 
de juros a partir da data do vencimento da obrigação. Sem custas e honorários, frente ao art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 
(...).5. CUMPRA-SE. Alvorada, 01/07/2020. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito‖. 
 
Processo nº 0002290-13.2017.8.27.2702 - AÇÃO DECLARATÓRIA 
AUTOR: LOPES E GONÇALVES LTDA 
Advogado: Dra. Marina Valente da Silva – TO 6826 
RÉU: LADIA CAPRINE ME 
Advogado: Defensoria Publica Estadual 
RÉU: MJ SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA ME 
Advogado: Nihil 
Intimação das requeridas. ―SENTENÇA (...). Ante o exposto, resolvo o mérito do presente feito e com fulcro no art. 467, I, do 
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LOPES E GONÇALVES LTDA 
em face de LADIA CAPRINE ME e outro para reconhecer a inexistência de débitos relativos relativo a duplicata mercantil n. 
092017 firmada entre as partes. Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios da 
parte adversa, que são arbitrados em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. 
(...).Transitada em julgado, certifique-se e, após, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Alvorada, 02/07/2020. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito‖. 
 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
A Doutora VANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima Juíza de Direito da Única Vara Criminal e Execuções 
Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DE 
DECISÃO vir ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR O ACUSADO ELTINO ALVES FRANCA, 
brasileiro, serviços gerais, nascido aos 08/11/1987, filho de Maria Alves França e Altino Amador França, residente na Fazenda 
Triangulo B, s/, as margens da To-010, zona rural de Darcinópolis/TO, Unidade Judiciária de Wanderlandia/TO,atualmente com 
endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 26, nos autos de Pedido de Medida Protetiva nº 0001462-
43.2019.8.27.2703.CUJA PARTE DISPOTVA FINAL É O SEGUINTE: ―Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, 
inciso II, ambos do Código de Processo Civil,julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de 
urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação 
principal.Intime-se a vítima e o réu.Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 
cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ananás /TO, 24 de abril de 2020. Dra. WANESSA LORENA 
MARTINS DE SOUSA MOTTA - Juíza de Direito.E para que ninguém de abril de alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 08 de Julho de 2020. Eu, Solange R. Damasceno, 
Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
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ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Portarias 
Portaria Nº 1230/2020 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM ARAGUAÍNA, de 08 de julho de 2020 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO FRANCISCO VIEIRA FILHO, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína, no uso das atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO as medidas adotadas pela Portaria Conjunta nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 
2020 para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a  Resolução nº 322 de 1º de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabelece, no âmbito do 
Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de 
contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que a Central de Mandados de Araguaína está trabalhando em regime de plantão, com atendimento exclusivo 
das demandas de caráter urgente; 
CONSIDERANDO que atualmente estão em atividade apenas 8 Oficiais de Justiça, o que representa apenas 44,4% do efetivo 
total da CEMAN; 
CONSIDERANDO o tempo exíguo para dar cumprimento aos atos preparatórios da 4ª Temporada do Tribunal do Júri, o que 
inclui sorteio e intimação de jurados, partes e testemunhas; 
CONSIDERANDO que as sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo quando fechadas ao público externo, demandam 
a presença de número expressivo de pessoas para realização do ato (colaboradores, jurados, partes e seus representantes, 
testemunhas, força policial e equipe de limpeza e copa); 
CONSIDERANDO que as intercorrências geradas ao longo do 1º semestre de 2020 em razão da pandemia da COVID-19 
impuseram a necessidade de priorização de processos considerados urgentes, com a consequente readequação da pauta de 
audiências e júris; 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de todas as unidades judiciárias adotarem, no âmbito de suas competências, medidas 
profiláticas capazes de evitar a transmissão do vírus durante diligências de caráter eletivo e reprogramáveis; 
R E S O L V E: 
Art. 1º. Determinar à secretaria deste juízo o cancelamento e a suspensão do cumprimento de todas as sessões de julgamento 
incluídos na pauta da 4ª Temporada de 2020 do Tribunal do Júri de Araguaína (de 6 a 27/08/2020). 
§ 1º. A fim de minorar o risco de exposição dos Oficiais de Justiça ao coronavírus, será requisitada à Central de Mandados a 
devolução sem cumprimento de todos os mandados que se encontrem dentro dos parâmetros indicados no caput deste artigo. 
§ 2º. Os autos alcançados pela suspensão indicada no caput deverão vir conclusos ao Gabinete para a indicação de nova data. 
Art. 2º. Determinar à secretaria deste juízo o cancelamento e a suspensão do cumprimento de todas audiências e sessões de 
julgamento de réus soltos já designadas até 19 de dezembro de 2020. 
§ 1º. A fim de minorar o risco de exposição dos Oficiais de Justiça ao coronavírus, será requisitada à Central de Mandados a 
devolução sem cumprimento de todos os mandados que se encontrem dentro dos parâmetros indicados no caput deste artigo. 
§ 2º. A suspensão indicada no caput não alcança audiências de réus presos e outros considerados urgentes segundo 
deliberação específica do magistrado titular dentro dos respectivos autos. 
§ 3º. Ficam mantidas as audiências designadas para o mês de julho e já cumpridas, independentemente de se tratarem de réus 
presos ou soltos. 
§ 4º. Os autos alcançados pela suspensão indicada no caput deverão vir conclusos ao Gabinete para a indicação de nova data. 
Art. 3º. Fica revogada a portaria nº 1205/2020 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM ARAGUAÍNA, de 06 de julho de 2020. 
Art. 4º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Encaminhe-se cópia da presente à Corregedoria-Geral de Justiça, à Diretoria do Foro, à OAB local, ao representante do 
Ministério Público e aos Defensores Públicos com atribuições nesta Vara.    
Publique-se no DJe e fixe-se cópia no átrio do fórum local. Registre-se. Cumpra-se. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Araguaína -TO, no GABINETE DO JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL, aos oito (8) dias do mês de julho (07) do ano de dois 
mil e vinte (2020). FRANCISCO VIEIRA FILHO-Juiz de direito titular 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência tendo como parte requerida, o agressor abaixo qualificado (as), 
estando atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como este, se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme consta 
na certidão do senhor oficial acostada nos repectivos autos da medida protetiva de urgência, fica INTIMADO(S) PELO 
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PRESENTE, dos termos da r. decisão que concede as medidas protetivas postuladas pela requerente e, por conseguinte com 
fundamento no artigo 22, inciso II e III, (alínea "a") , DETERMINANDO que: a) Afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida – Hingrid Mayara Aguiar de Sousa , se ainda estiver convivendo na mesma casa; b) Obrigação de 
manter-se afastado da pretensa vítima, seus familiares e das testemunhas, por uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. 
Agressor: ELIAS CONCEIÇÃO DE SOUZA, brasileiro, convivente em união estável, diarista, nascido aos 28/10/1994, residente e 
domiciliado na Avenida 11 de abril, Sentor Rodoviário, Guarai-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, no primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte (16/01/2020). Eu, Sandy Sousa Cardoso, estagiária, 
matricula 357205, digitei. Conferido por mim, Aurenívea Souza Oliveira, Diretora de secretaria, certificando reconhecer a 
assinatura do magistrado abaixo identificado que mandou expedir o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência tendo como parte Autora HINGRID MAYARA AGUIAR SOUSA, 
abaixo qualificado (as), estando atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como este, se encontram em lugar incerto e não 
sabido, conforme consta na certidão do senhor oficial acostada nos repectivos autos da medida protetiva de urgência, fica 
INTIMADO(S) PELO PRESENTE, dos termos da r. decisão que concede as medidas protetivas postuladas pela requerente e, por 
conseguinte com fundamento no artigo 22, inciso II e III, (alínea "a") , DETERMINANDO que: a) Afastamento do lar, domicílio ou 
local de convivência com a ofendida – Hingrid Mayara Aguiar de Sousa , se ainda estiver convivendo na mesma casa; b) 
Obrigação de manter-se afastado da pretensa vítima, seus familiares e das testemunhas, por uma distância mínima de 300 
(trezentos) metros. Autora: HINGRID MAYARA AGUIAR SOUSA, brasileira, vivendo em regime de união estável, nascida aos 
18/10/1994, filha de Claudia Cristina Aguiar Luz e Lazaro de Sousa Honorato, inscrita no CPF sob o nº 038.273.091-74, residente 
na Avenida 11 de abril, Setor Rodoviário, Guarai-TO;. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
no primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte (16/01/2020). Eu, Sandy Sousa Cardoso, estagiária, matricula 357205, 
digitei. Conferido por mim, Aurenívea Souza Oliveira, Diretora de secretaria, certificando reconhecer a assinatura do magistrado 
abaixo identificado que mandou expedir o presente. 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
 O Doutor Ciro Rosa De Oliveira, Juiz de Direito em substituição na Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível 
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0006332- 
14.2018.8.27.2721, ajuizada por OLIVIA ROSA DA SILVA em desfavor HELENA ROSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, sem 
profissão definida, interditado, nascido aos 10/09/1946, natural de Carinhanha/BA, filha de Joana Rosa Dos Santos e Manoel 
José Dos Santos, inscrita no RG n. 1.811.385 SSP-GO e CPF n.° 233.014.061-49, residente e domiciliado na Avenida Araguaia, 
nº 1638, Centro, Guaraí/TO, CEP: 77.700-000; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de 
transtorno de esquizofrenia paranóide (CID F20.0), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a sua irmã a Sra. OLÍVIA ROSA DA SILVA, legalmente compromissada perante este 
Juízo, nos termos da r. sentença – evento 70, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: ―(...) Posto isso e tudo o mais 
que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento 
do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar a interdição de HELENA 
ROSA DOS SANTOS, declarando-a relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos 
atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, NOMEIO curadora da interditada a sua 
irmã OLIVIA ROSA DA SILVA, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes a interditada, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária 
deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interditada. Lavre-se o termo de curatela, 
constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 755,§ 3° e 759, § 1º do Código de Processo Civil, publicando-
se os editais. De já sai intimada a curadora da interditada para prestar compromisso, em cujo termo deverão constar às 
restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização 
judicial. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interditada (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), 
expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes da interditada e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 
1184, do CPC. Oficie-se ao Cartório Eleitoral. Defiro os benefícios da assistência judiciária à requerida, em face do exposto na 
contestação, por ser pessoa carente na forma do art. 98 do CPC-2015. Custas na forma da lei pela requerida, entretanto em face 
desta ser beneficiária da assistência judiciária, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação 
econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, a parte assistida não puder satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do NCPC). Dou a presente por publicada em audiência e delas intimadas as 
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partes. A presente sentença transita, imediatamente, em Julgado posto que as partes renunciaram ao prazo recursal. Registre-se 
e cumpra-se. Cumpridas as formalidades legais, procedam-se as baixas necessárias com o arquivamento do presente feito. 
Sentença proferida em audiência realizada aos 05 de março de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (20/05/2020). Eu, Bethania Tavares 
de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instancia, digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 1234/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 08 de julho de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea ―b‖, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 10/07/2020 a 17/07/2020 
conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
   b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
   Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 

10/07/2020 17/07/2020 Comarca de Colinas-TO 

Dr. José Carlos Ferreira 
Machado 

Das 18h00min do dia 
10/07/2020 às 11:59 horas 

do dia 17/07/2020 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Brenda Rodrigues 

Mat:358132 
Das 18h00min do dia 

10/07/2020 às 11:59 horas do 
dia 17/07/2020 

Telefone: (63) 99976-3572 

10/07/2020   17/07/2020 Servidor/Assessor Colinas/TO 

SERVIDOR(A): 
Lorena Sousa Borges Mat: 

275046 
Das 18h00min do dia 

10/07/2020 às 11:59 horas do 
dia 17/07/2020 

Telefone: (63) 99976-8127 
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ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

INÍCIO-18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

10/07/2020 17/07/2020 Tarcyes Henkell C. Assunção Mat: 261748 (Colinas) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(Sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

10/07/2020  17/07/2020 Ricardo G. L. Nogueira- Mat:218159 (Pedro Afonso) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos oito dias do mês de Julho de dois mil e vinte (08/07/2020). 
 
Plano de Trabalho - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ 
PLANO DE RETORNO GRADUAL DOS SERVIÇOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA COMARCA DE GUARAÍ/TO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, a qual dispõe sobre as medidas para a 
retomada dos serviços presenciais; 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO as informações prestadas através do processo SEI nº 20.0.000013275-7; 
I- Considerando o disposto no artigo 6º inciso I da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 
2020, bem como as informações prestadas pelas Secretárias Municipais de Saúde do Município sede e distritos dessa Comarca: 

1. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO até 04/07 (Conforme Ofício nº 271/2020 
SEMUS evento 3228438): 

- Casos confirmados: 270 
- Suspeitos: 130 
- Notificados: 786 
- Óbitos: 07 
- Recuperados: 133 
- Descartados: 438 
- Políticas de saúde e proteção implementadas e planos de contingenciamento e distanciamento social aplicável ao município: 
Foram implantadas ações de orientação e conscientização da população por meio das mídias sociais, rádio, veiculação de 
informações além dos Decretos publicados pelo poder executivo municipal, qual sejam: nº 1462/2020, 1463/2020, 1465/2020, 
1473/2020, 1482/2020 e 1498/2020. 
- Estrutura de atendimento aos casos de Covid-19 no município: Existência de 08 Unidades Básicas de Saúde e 10 Unidades de 
Estratégia de Saúde da Família que acompanham e realizam o monitoramento dos pacientes. Existências de uma sala de 
teleatendimento- Telecovid com uma equipe multiprossional atendendo a população do muncípio. Ressalta-se que o município 
atende somente ações pertinentes a atenção primária relacionadas aos casos de COVID-19, sendo que casos moderados ou 
leves são encaminhado ao Hospital Regional de Guaraí, o qual possui 16 leitos e 4 ventiladores para atendimentos moderados. 
Os casos graves são encaminhados para a Regulação Estadual, direcionados aos locais com vagas de leitos disponíveis. 

2. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE TABOCÃO/TO até 07/07 (Conforme Ofício nº 022/2020, 
evento 3231413): 

- Casos confirmados: 31 
- Monitorados: 100 
- Recuperados: 22 
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- Estrutura de atendimento aos casos de Covid-19 no município: Os casos são acompanhados pelas equipes de saúde da família 
da Unidade Pedro Zanina e, em casos mais graves são encaminhados ao município de Guaraí/to. 
-Plano de contingenciamento e distanciamento social aplicável ao município: A prefeitura possui um plano de ação elaborado, 
sendo que o mesmo está sempre em discussão para adequações. 

3. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/TO até 01/07 (Apesar do 
encaminhamento do Ofício nº 4010 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, o mesmo não foi respondido, assim foram 
coletados dados das redes sociais oficias da prefeitura municipal): 

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE TUPIRATINS/TO até 06/07 (Conforme Ofício nº 030/2020, 
evento 3228958): 

- Casos confirmados: 01 
- Suspeitos: 00 
- Notificados: 10 
- Óbitos: 00 
- Recuperados: 00 
- Descartados: 06 
-Políticas de saúde e proteção implementadas no município: Foram intensificados as ações de prevenção e recuperação dos 
munícipes. 
-Plano de contingenciamento e distanciamento social aplicável ao município: Realizado por decretos municipais. 
II- Considerando o disposto no artigo 6º inciso I, alínea ―a‖ da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de 
junho de 2020, bem como as informações prestadas pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Guaraí e OAB Sub-seção de 
Guaraí: 

1. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE GUARAÍ (Conforme Plano de Contingenciamento apresentado no 
evento 3227659). 

-50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos acadêmicos a partir de 03 de agosto de 2020; 
-75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto de 2020; 
-100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020; 
-Observação: o calendário do primeiro semestre está sendo cumprido de forma remota com previsão de término até 30/07. 
-Os acadêmicos serão escalados três horários diferentes durante o dia 
Fica o NPJ obrigado a apresentar a Diretoria do Foro uma escala dos acadêmicos e professores que realizarão estágio a partir 
do dia 03/08/2020, obedecendo aos percentuais já estabelecidos, ressaltando-se que o horário de expediente será das 12h às 
18hrs. 

2. OAB SUB-SEÇÃO GUARAÍ (Conforme Plano de Contingenciamento apresentado no evento 3231334). 

-Será feito agendamento prévio para atendimento, com a contenção do fluxo, sendo realizada uma pessoa por vez. 
-Não serão permitidos esperar no local e nem a entrada de acompanhantes; 
-Utilização de copos descartáveis, uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool 70% para higenização. 
III- Considerando o disposto no artigo 6º inciso I, alínea ―b‖ e §1º da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 
30 de junho de 2020, bem como as informações prestadas pelos juízes titulares e substitutos atuantes nesta Comarca: 

JUÍZES 04 

EFETIVOS 16 

COMISSIONADOS 05 

CEDIDOS 03 

ESTAGIÁRIOS REM. 09 

TERCERIZADOS 10 

VOLUNTÁRIOS 15 

VIGILANCIA ARMADA 01 

TOTAL 63 

1. DIRETORIA DO FORO: 

Tendo em vista o acúmulo de mandados para cumprimento e o retorno de sua regular expedição em processos judiciais e 
administrativos em toda a Comarca, será autorizado aos Oficiais de Justiça o regime de revezamento conforme quadro 
demonstrativo abaixo. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4769 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020 8 

 

 
 

Considerando, ainda, a grande quantidade de mandados existentes para distribuição nas unidades judiciais e administrativas, 
determina-se o rateamento dos mandados excedentes a 60, para cada oficial de justiça. 
Considerando que, conforme informado através do Ofício nº 271/2020 SEMUS evento 3228438, existem 32 casos confirmados 
na Cadeia Pública de Guaraí/TO, recomenda-se a observância do contido no artigo 45 da Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
Outubro de 2011, a qual regulamenta o processo judicial eletrônico- e-proc/TJTO. 

 13/07 a 31/07: 

Andrehan Assunção de Paula (154062) 

Marcos Vinicius Pereira de Morais (353602) 

 03/08 a 14/08 (Três oficiais por dia nas dependências do Fórum, sendo um obrigatoriamente o plantonista diário e o 
outros poderão ir para certificar e devolver os mandados cumpridos, ressaltando-se que o revezamento do segundo e 
terceiro oficial será de responsabilidade dos 06 oficiais atuantes na Comarca, sendo vedado o comparecimento de 
quantitativo superior): 

03 de Agosto: Hugo Pinto Correa (273052) 

04 de Agosto: Gervando Martins Timbó (354722) 

05 de Agosto: Kilme Moreira Cruz (105177) 

06 de Agosto: Marcos Vinicius Pereira de Morais (353602) 

07 de Agosto: Nilmaura Jorge Sales (352169) 

10 de Agosto: Andrehan Assunção de Paula (154062) 

11 de Agosto: Gervando Martins Timbó (354722) 

12 de Agosto: Hugo Pinto Correa (273052) 

13 de Agosto: Gervando Martins Timbó (354722) 

14 de Agosto: Kilme Moreira Cruz (105177) 

 17/08 a 31/08 (Quarto oficiais por dia nas dependências do Fórum, sendo um obrigatoriamente o plantonista diário e os 
outros dois poderão ir para certificar e devolver os mandados cumpridos, ressaltando-se que o revezamento do segundo, 
terceiro e quarto oficial será de responsabilidade dos 06 oficiais atuantes na Comarca, sendo vedado o comparecimento 
de quantitativo superior): 

17 de Agosto: Marcos Vinicius Pereira de Morais (353602) 

18 de Agosto: Nilmaura Jorge Sales (352169) 

19 de Agosto: Andrehan Assunção de Paula (154062) 

20 de Agosto: Gervando Martins Timbó (354722) 

21 de Agosto: Hugo Pinto Correa(273052) 

24 de Agosto: Gervando Martins Timbó (354722) 

25 de Agosto: Kilme Moreira Cruz (105177) 

26 de Agosto: Marcos Vinicius Pereira de Morais (353602) 

27 de Agosto: Nilmaura Jorge Sales (352169) 

28 de Agosto: Andrehan Assunção de Paula (154062) 

31 de Agosto: Gervando Martins Timbó (354722) 

Quanto aos serviços de limpeza realizados pela empresa terceirizada (Ipanema), ficarão mantidos em sua totalidade, 
considerando que já foi realizada a redução de 50% do pessoal, conforme determinações do Tribunal de Justiça. 
Quanto aos setores Secretaria da Diretoria do Foro, Distribuição, Protocolo, Central de Mandados e Central de Correspondência: 

 Percentual De 25% A Partir De 13/07/2020 Até 31/07/2020: 

Giovanna Jorge Huppes, matrícula 354423 (Secretaria da Diretoria do Foro) 

Marcos Vinicius Pereira de Morais, matrícula 353602 (Distribuição, Central de Mandados e Correspondência) 

 Percentual De 50% A Partir De 03/08/2020 Até 17/08/2020: 
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Giovanna Jorge Huppes, matrícula 354423 (Secretaria da Diretoria do Foro) 

Marcos Vinicius Pereira de Morais, matrícula 353602 (Distribuição) 

Durvanio Divino da Silva, matrícula 227060 (Central de Mandados e Correspondência) 

2. VARA CRIMINAL: 

 13 de julho de 2020 , observando-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento): 

Paula Márcia Dourado Carvalho Sobrinho - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 203178 

 3 de agosto de 2020  observando-se o percentual de 50% (cinquenta por cento): 

Aurenivea Souza Oliveira – Diretora De Secretaria / Técnica Judiciária - 234457 

Paula Márcia Dourado Carvalho Sobrinho - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 203178 

Jaqueline Yamani- Assessora- 353674 

 17 de agosto de 2020, observando-se o percentual de 75% (setenta e cinco por cento); 

Aurenivea Souza Oliveira – Diretora De Secretaria / Técnica Judiciária - 234457 

 Paula Márcia Dourado Carvalho Sobrinho - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 203178 

Jaqueline Yamani- Assessora- 35367 

 1º de setembro de 2020 observando-se  o percentual de 100% (cem por cento): 

Aurenivea Souza Oliveira – Diretora De Secretaria / Técnica Judiciária - 234457 

Paula Márcia Dourado Carvalho Sobrinho - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 203178 

Jaqueline Yamani- Assessora- 353674 

Barbara Pereira Xavier- Estagiária- 357073 

Sandy Sousa Cardoso- Estagiária- 357205 

3. CEJUSC: 

 Percentual De 25% A Partir De 13/07/2020 Até 31/07/2020: 

13, 14, 15 E 16/07 - Rita De Cassia Monteiro Costa, Estagiária Remunerada,Matrícula Nº 356988 

17, 20, 21 E 22/07 - Aline Jales Coelho, Estagiária Voluntária, Matrícula 358006 

23, 24, 27 E 28/07 - Isabella Dias Almeida, Estagiária Voluntária, Matrícula 358083 

29, 30, 31 -  Felipe Mendes Carvalho, Estagiário Voluntário, Matrícula 358007 

 Percentual De 50% A Partir De 03/08/2020 Até 17/08/2020: 

03/08 A 07/08 - Rita De Cassia Monteiro Costa, Estagiária Remunerada, Matrícula Nº 356988 e  Felipe Mendes Carvalho, 
Estagiário Voluntário, Matrícula 358007 

10/08 A 14/08 - Aline Jales Coelho, Estagiária Voluntária, Matrícula 358006 E Isabella Dias Almeida, Estagiária Voluntária, 
Matrícula 358083 

 Percentual De 75% A Partir De 18/08/2020 Até  31/08/2020: 

17/08 A 21/08 - Rita De Cassia Monteiro Costa, Estagiária Remunerada, Aline Jales Co elho, Estagiária Voluntária, Matrícula 
358006 E Isabella Dias Almeida, Estagiária Voluntária, Matrícula 358083 

24 A 31/08 - Rita De Cassia Monteiro Costa, Estagiária Remunerada, Matrícula Nº 356988 E Felipe Mendes Carvalho, Estagiário 
Voluntário, Matrícula 358007 
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4. 1ª VARA CÍVEL: 

 13 de julho de 2020 , observando-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento): 

Vânia Márcia Rocha Pinheiro Lima - Assessora Jurídica/Servidor De Secretaria  - 353113 

Ramilly Reis Dos Santos De Oliveira - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria – 357303 

 3 de agosto de 2020  observando-se o percentual de 50% (cinquenta por cento): 

Vânia Márcia Rocha Pinheiro Lima - Assessora Jurídica/Servidor De Secretaria  - 353113 

Beliza Da Cruz Campos - Técnica Judiciária/Servidora De Secretaria - 274343 

Esteffany Reis Da Silva - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria  - 355157 

Ramilly Reis Dos Santos De Oliveira - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria  - 357303 

 17 de agosto de 2020, observando-se o percentual de 75% (setenta e cinco por cento); 

Vânia Márcia Rocha Pinheiro Lima - Assessora Jurídica/Servidor De Secretaria – 353113 

Benúzia Dourado Carvalho Brasileiro - Escrivã/Diretora De Secretaria - 100486 

Luciano Ribeiro Vieira - Técnico Judiciário/Servidor De Secretaria  - 282443 

Beliza Da Cruz Campos - Técnica Judiciária/Servidora De Secretaria  - 274343 

Esteffany Reis Da Silva - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria  - 355157 

Ramilly Reis Dos Santos De Oliveira - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria  - 357303 

 1º de setembro de 2020 observando-se  o percentual de 100% (cem por cento): 

Vânia Márcia Rocha Pinheiro Lima - Assessora Jurídica/Servidor De Secretaria - 353113   

Juliana Borges Azevedo - Assessora Jurídica/Servidor De Secretaria - 353709 

Benúzia Dourado Carvalho Brasileiro - Escrivã/Diretora De Secretaria - 100486 

Luciano Ribeiro Vieira - Técnico Judiciário/Servidor De Secretaria - 282443 

Beliza Da Cruz Campos - Técnica Judiciária/Servidora De Secretaria  - 274343 

Esteffany Reis Da Silva - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria  - 355157 

Ramilly Reis Dos Santos De Oliveira - Estagiária Remunerada/Servidora De Secretaria  - 357303 

5. 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE: 

 13 de julho de 2020 , observando-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento): 

Eliete Sousa Vieira - Assessora – 352105 

Bethania Tavares De Andrade - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 352627 

 03 de agosto de 2020  observando-se o percentual de 50% (cinquenta por cento): 

Lucelia Alves Da Silva - Diretora De Secretaria / Escrivã - 148544 

Eliete Sousa Vieira - Assessora – 352105 

Bethania Tavares De Andrade - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 352627 

 17 de agosto de 2020, observando-se o percentual de 75% (setenta e cinco por cento); e, 

Lucelia Alves Da Silva - Diretora De Secretaria / Escrivã - 148544 

Eliete Sousa Vieira - Assessora – 352105 

Bethania Tavares De Andrade - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 352627 
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Edith Lázara Dourado Carvalho - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 282149 

 1º de setembro de 2020 observando-se  o percentual de 100% (cem por cento): 

Ciro Rosa De Oliveira - Magistrado – 177045 

Lucelia Alves Da Silva - Diretora De Secretaria / Escrivã - 148544 

Eliete Sousa Vieira - Assessora – 352105 

Bethania Tavares De Andrade - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 352627 

Edith Lázara Dourado Carvalho - Servidor De Secretaria / Técnica Judiciária – 282149 

Cibelle Da Silva Brito - Estagiária – 354422 

Isabel Costa Cantuares - Estagiária – 354565 

6. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL: 

 13 a 17 de Julho/2020: 

Eliezer Rodrigues de Andrade, Escrivão em substituição- Matricula- 249340. 

 20 a 24 de julho/2020:  

Jair Silva Oliveira, Servidor de secretaria, matricula: 101875 

 27 a 28 de julho/2020: 

Milene Sobrinho Oliveira, Estagiaria remunerada- Matricula: 357008; 

2º Opção: Jair Silva Oliveira, Servidor de secretaria, matricula: 101875. 

 30 a 31 de julho/2020: 

Lucas Martins Pereira  Junior, estagiário voluntário; 

2: Opção: Jair Silva Oliveira, Servidor de secretaria, matricula: 101875. 

 01 a 14 de agosto/2020: 

Jair Silva Oliveira, Servidor de secretaria, matricula: 101875 e Milene Sobrinho Oliveira, Estagiaria remunerada- Matricula: 
357008. 

 15 a 24 de agosto/2020: 

Eliezer Rodrigues de Andrade, Escrivão em substituição: Matricula: 249340 e Lucas Martins Pereira  Junior, estagiário voluntário; 

 27 a 31 de Agosto: 

Eliezer Rodrigues de Andrade, Escrivão em substituição: Matricula: 249340 e Luana Machado Ramos, estagiária remunerada: 
matricula: 354595. 

IV- Considerando o disposto no artigo 6º inciso da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 
2020, DETERMINO a adoção das seguintes regras e especificações a serem seguidas por todos os usuários internos nas 
dependências do Fórum de Guaraí/TO: 

1. Uso obrigatório de máscara para adentrar e permanecer nas dependências do fórum, ficando vedado o ingresso de 
pessoas sem as mesmas; 

2. Distanciamento mínimo de 1,5 entre as estações de trabalho; 
3. Proibição de aglomerações em copas e locais de circulação comum; 
4. Interdição dos elevadores coletivos e privado até o retorno de 100% do percentual de usuários internos; 
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5. Obrigatoriedade da abertura de janelas e portas ao decorrer do dia, para melhor circulação do ar; 
6. A recepcionista sempre deverá orientar todos que adentrarem ao fórum a utilização do álcool 70% gel; 
7. Para o cumprimento do disposto no art. 8º, § 1º da Portaria Conjunta nº 23, o vigilante deverá, antes da triagem de 

segurança, realizar o teste de temperatura corporal como condição de ingresso e permanência no prédio, ficando vedado 
o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou 
superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença 
respiratória; 

V- Considerando o disposto no artigo 6º da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, 
DETERMINO a adoção das seguintes regras relacionadas ao serviço de limpeza nas dependências do Fórum da Comarca de 
Guaraí/TO: 

1. Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação 
desinfetante, germicida ou sanitizante; 

2. Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras de uso coletivo com álcool 70% duas vezes ao dia; 
3. Realizar a desinfecção de corrimões, maçanetas e balcões com álcool 70% duas vezes ao dia; 
4. O cumprimento de todas as demais determinações já contidas e informadas através no Ofício nº 3647 / 2020 - 

PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DSG o qual dispõe sobre o Plano para sanitização diária no Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins - COVID-19. 

VI- Considerando o disposto no artigo 9º da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, 
relacionado às audiências nesta Comarca INFORMO que relacionado à 1ª Vara Cível, 2ª Vara Cível e Vara Criminal não há 
audiências marcadas até o dia 31/08. Relacionado ao Juizado Especial e CEJUSC, INFORMO que existem audiências 
designadas até dia 31/08, ocorre que todas serão realizadas através de videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta nº 9 
do TJTO. 
VII- Considerando o disposto no artigo 2º, inciso III da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 
2020, relacionado aos usuários que integram o grupo de risco INFORMO que: 

 CEJUSC: Conforme informado através do evento 3226144, a servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis possui dois 
filhos em idade escolar,  menores de 12 anos e esposo em grupo de risco (diabético e transplantado renal). 

 2ª VARA CÍVEL: Conforme informado através do evento 3225697, as estagiárias Cibelle da Silva Brito (mat:354422) e 
Isabel Costa Cantuares (mat:354565) possuem doenças respiratórias, bem como o Magistrado Dr. Ciro Rosa de Oliveira, 
possui doença crônica (pressão alta). 

 1ª VARA CÍVEL: Não prestou informações. 
 VARA CRIMINAL: Não prestou informações. 
 JUIZADO ESPECIAL: Não existe nenhum servidor ou estagiário que sem engradem nos itens. 
 DIRETORIA DO FORO: Gervando Martins Timbó (354722) possui pressão alta e diabetes e Durvanio Divino da Silva 

possui hipertensão. 

Os servidores e estagiários deverão responder ao formulário estatístico de casos de COVID-19, constante no ANEXO II da 
Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, a fim realizar um levantamento do cenário 
epidemiológico dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense, até o dia 09/07/2020 às 18h, sendo que os 
mesmos deverão ser juntados nesses autos. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro. 
Comunique-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
Comunique-se a todos os magistrados dessa Comarca, bem como aos órgãos e instituições parceiras. 
Comunique-se a equipe de vigilância armada e limpeza da Comarca. 
P.R.I.C 
Documento assinado eletronicamente por Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito, em 08/07/2020 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS. 
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 5000281-16.2006.827.2722, chave n.º 
555127223120, Ação de Usucapião que move TELEVISÃO RIO FORMOSO LTDA, em face de COMPANHIA MERCANTIL E 
AGRICOLA SAO FRANCISCO. Atribuíram à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). E, em cumprimento ao 
art. 259, I do CPC, expediu-se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da 
propositura da ação e, querendo, ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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no futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi-TO, 09 de julho de 2020. Fábia Soares Siriano, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano 
Morelli. Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008513.14.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 720772253120 
Denunciados: ALDO PEREIRA DOS SANTOS 
Vítima: AURIVON ALVES DA LUZ 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o ALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 17/06/77, 
agricultor, ensino fundamental completo, filho de Maria de Jesus Ferreira dos Santos e Geraldo Pereira dos Santos, CPF 
859.497.521-04, residente na rua Tiradentes, s/nº, fone 99200-3368, Dueré-,  atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas penas do artigo como incursos nos crimes definidos no artigo 129§ 9º do Código Penal  e artigo 147 com disposição 
da Lei 11340/06 ficando o acusado, acima qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo : Isto posto, 
CONCEDO as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de Aldo Ferreira dos Santos pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias: Afastamento do autor do lar de convivência com a vítima;Proibição de manter qualquer forma de contato com a 
vítima seja diretamente ou através de terceiros, por meio de redes sociais ou por telefone.Deixo consignado que a medida que 
proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente 
forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública.O autor desde já fica ciente que a cada e 
descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito à prisão 
preventiva por descumprimento da Medida Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 
20 da Lei Maria da Penha.Em caso de descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas, desde já 
a Polícia Militar está autorizada a prender e conduzir o autor à Central de Flagrantes para o procedimento, VALENDO-SE DESTA 
DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Obviamente, 
deverá a autoridade policial colher elementos de prova do descumprimento das medidas.CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ 
COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E PRISÃO EM CASO DE COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS.Determino à serventia: 

1. Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar 
imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o autor, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o procedimento; 

2. Intime-se o autor dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de 
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao autor de que a PM já está autorizada a prendê-lo em 
caso de descumprimento; 

3. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual 
descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. 
Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação; 

4. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do autor, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da 
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o autor e deverá evitar os mesmo 
lugares que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; 

5. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; 
6. Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar o atendimento aos mesmos, caso 

tenham interesse; 
7. Uma vez que a vítima deseja obter apoio de proteção policial, comunique-se a Patrulha Maria da Penha acerca desta 

decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas medidas; 
8. Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de interesses 

mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis. 
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência 
para o autor, será a prisão por descumprimento da medida, além do cometimento de outro crime. Para a vítima, implicará 
na revogação das medidas protetivas; 

9. Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

10. Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado. 

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 9 de julho de 2020. Eu, Diane 
Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FAZ SABER a todos os quantos o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento que, por 
este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Execução Fiscal, processo nº 0000399-
84.2014.8.27.2726, chave de acesso 539173467814, requerido por PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IPÊ LTDA, sendo o presente para CITAR os requeridos e sócios ANTONIO 
DA CONCEIÇÃO LIMA, CPF N° 023.372.973-90; e JOÃO BATISTA FERREIRA DE MATOS, CPF N° 968.360.241-04, ambos 
estando em lugar incerto e não sabido, para que, efetuem o pagamento integral da dívida e atualizações, no prazo de 5 dias, sob 
pena de penhora on line, CIENTIFICAR de que, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 
30 (trinta) dias, conforme decisão lançada no evento 64, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do 
Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 24 de junho de 2020 Eu, Aldaires Correia Ribeiro, Servidora de 
Secretaria TJ/TO 354500, digitei o presente 
 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº. 0000986-67.2018.8.27.2726 - CHAVE: 113709737418 
Classe Judicial: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: DAIR JOSÉ FARIA VIANA 
Requerido: ODAYZA ALMEIDA COSTA VIEIRA 
Advogado: 
SENTENÇA: ―(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III do 
CPC/15. Sem custas. Sem honorários. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, data certificada pelo sistema e-PROC. RICARDO GAGLIARDI – Juiz de 
Direito. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA – Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma 
da lei etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania 
Cível se processam aos termos da Ação de Execução Fiscal de nº 5000006-86.2005.827.2727  na qual figura como exequente 
Fazenda Pública Estadual e Executado E.M.Tavares ME na pessoa de seu sócio solidário Emivardes Macarenhas Tavares, e por 
meio deste, INTIMAR a empresa requerida E.M.Tavares ME, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme informações 
nos autos, para tomar conhecimento da sentença proferida no evento 52, nos seguintes termos: ―Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, DECLARO, por sentença, extinto o crédito tributário referente a (s) 
CDAM (s) que instruem a presente execução e, por conseguinte, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO, com resolução do 
mérito, com fulcro no disposto no artigo 924, II  e 925 do Código de Processo Civil. Custas pelo executado, o qual condeno 
também ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.Publique-se.  
Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remeta-se o feito à Cojun para a cobrança das custas.‖ E para que ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, 
na sede deste Juízo.Natividade, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte (29/6/2020). Eu 
Lenis de Souza Castro – Técnico Judiciário, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS enviado dia 09.07.2020 protocolo 718279 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO - Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania Cível se processam aos termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000008-90.2004.8.27.2727  
proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, e por meio deste, CITAR o requerido ALCIDES DE SOUZA FERNANDES FILHO , 
brasileiro, solteiro, RG n.668.903 SSP/DF, em lugar incerto e não sabido conforme informações nos autos, para tomar 
conhecimento da presente ação acima mencionada, bem como, para querendo contestar no prazo de 15(quinze) dias, sob pena 
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 335, I, e 344 c/c 341, CPC) e conforme o Art.257, III e IV, CPC, 
ficando advertido de que em caso de revelia será nomeado curador especial. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste 
Juízo.Natividade, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte (10.06.2020). Eu,Lenis de Souza Castro 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4769 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020 15 

 

 
 

– Técnico Judicial, digitei.O presente documento foi assinado eletronicamente pela Magistrada abaixo identificada, nos   termos 
do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea a, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea a, da Instrução Normativa nº 05/2011 da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins.Edssandra Barbosa da Silva Lourenço Juíza de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA – Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma 
da lei etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania 
do Cível tramitam os autos n. 00012548920168272727 – ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 
BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito provado, em face de IDELSON LINO DE CARVALHO, filho de Hilda Lino de Souza 
Carvalho e Adelson Lino de Carvalho com endereço em lugar incerto e não sabido,e que, por este meio, CITA-SE  a parte 
requerida para que tome conhecimento da presente ação, bem como, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 
dias, advertindo-o que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 335, I, 
e 344 c/c 341, CPC) e conforme o Art.257, III e IV, CPC, ficando advertida de que em caso de revelia será nomeado curador 
especial. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via 
afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo, cujo prazo será contado a partir do trigésimo dia da publicação. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, aos dezesseis de junho de 2020 (16/06/2020). 
Eu,LENIS DE SOUZA CASTRO – Técnico Judiciário, digitei, conferi, subscrevo. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Divórcio Litigioso , registrada sob n.º 0023231-92.2020.8.27.2729, interposta por EDSON 
ROCHA em desfavor de MARLENE ALVES CORREIA ROCHA, que fica CITADA por este edital para tomar conhecimento da 
existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em 
razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 09/07/2020, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Autos n.º: 0015623-14.2018.827.2729 Ação: INTERDIÇÃO Requerente: ALINE GOMES DE ARAUJO Requerido(a): MARILENE 
DA SILVA.  
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM(a) Juiz(a) de Direito daPrimeira Vara de 
Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER atodos quanto o presente 
Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, seprocessaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 30/10/ 2018, declarouem definitivo a interdição civil de 
MARILENE DA SILVA , em razão de possuir TCE grave, que culminou emhemorragia subdural devida a traumatismo (CID 10 S 
06.5), tendo sido nomeado(a) como curador(a)para todos osatos da vida civil, ALINE GOMES DE ARAUJO, brasileiro(a), 
residente e domiciliado(a) na Quadra 02, s/n, Lote 19A,Rua 08 - Palmas - TO". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presenteEdital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(ddez) dias, 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunalde Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 
29/10/2019. Eu, SILMARA SOUSA CRUZMOTA, digitei 
 
Interdição Nº 0032721-75.2019.8.27.2729/TO AUTOR: CLELIA MARIA BRAGA DO CARMO RÉU: EULALIA BRAGA DO 
CARMO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 18/02//2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
EULALIA BRAGA DO CARMO,  em razão de possuir Doença de Alzheimer em estágio avançado, tendo sido nomeado(a) como 
curador(a) para todos os atos da vida civil, CLÉLIA MARIA BRAGA DO CARMO, brasileira, divorciada, Procuradora Jurídica da 
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, advogada inscrita na OAB-TO n° 1.402-B, inscrito no CPF sob nº 457.472.371-
87, e RG nº 255.263 SSP/GO, residente e domiciliada na Quadra 204 Sul, Alameda 10, Lote 22, em Palmas/TO. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três 
vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 
placar do Fórum local. Palmas/TO, 13/05/2020. Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei. 
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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 0026465-19.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado (a): EDIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ 
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) EDIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ, brasileiro, união estável, 
autônomo, natural de Carolina-MA, nascido no dia 21/01/1981, filho de João Batista da Cruz e Luiza Maria da Conceição, CPF 
n.º 870.864.923-53, portador do RG n.º 1.199.412 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenia I, Chácara 01, 11, união sul - 
União Sul - 77000000 - Palmas, TO (Residencial) e QUADRA 1306 SUL, ALAMEDA 09 B, QI 19, LOTE 40 - PLANO DIRETOR 
SUL - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00264651920198272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Noticiam os autos do Inquérito Policial que , no dia 18 
de novembro de 2018, na residência em construção localizada na Quadra 1306 Sul, alameda 9, QI 19, lote 40, nesta cidade e 
comarca, o denunciado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima, neto de sua companheira, ENZO 
GABRIEL CARDOSO VIEIRA, nascido aos 29.01.2014, com 4 (quatro) anos de idade à época dos fatos. Segundo se apurou, o 
denunciado vive em união estável com a avó materna da vítima, Sra. EUZILÉIA PEREIRA DA SILVA. A criança tinha o costume 
de passar os finais de semana na residência do casal. A avó da vítima ganhou um lote e o seu companheiro, ora denunciado, 
construía uma residência no local aos finais de semana. Na data dos fatos, a vítima passava o final de semana com a avó, 
quando foi visitar a referida obra na companhia do denunciado. Chegando lá, o incursado abusou sexualmente dela. Após buscar 
o filho na casa do casal, a genitora verificou que havia sangue nas fezes da vítima. Indagado pela mãe, ENZO relatou que o 
denunciado havia colocado o dedo no seu ânus, quando ambos estavam na construção. Diante da revelação, a genitora da 
vítima procurou a Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência na data de 21/11/2018. Consta no laudo psicológico (fls. 
3-5, INQ3, evento 1), o relato da vítima sobre os abusos sexuais sofridos, nos seguintes termos: ―ele triscou na minha bunda, 
quando estávamos no trabalho (referindo-se à obra onde está sendo construída a casa da avó) só eu e ele. Ele também enfiou o 
dedo lá dentro (...) Ele fez isso 2 (duas) vezes (...)‖. Conforme o laudo de avaliação do serviço social (fls. 6-8, INQ3, evento 1), a 
vítima relatou: ―Eu quando estava no trabalho dele, só eu e ele no serviço, ele colocou a mão no meu bumbum e enfiou o dedo lá 
dentro‖. O laudo de exame de ato libidinoso (fls. 1-2, INQ3, evento 1) não constatou elementos que possam determinar a 
ocorrência do ato. Entretanto, o laudo de avaliação psicológica e o laudo social concluíram que ―o relato da vítima é compatível 
com a hipótese de violência sexual, restando ainda consignado que o agente também figurou como autor em outros dois casos 
envolvendo violência sexual dentro da família, que pode ser um indício de comportamento recorrente do suposto autor, 
possivelmente iniciando um ciclo de violência com ENZO‖. A materialidade delitiva restou corroborada pelos depoimentos 
colhidos, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito, laudo de avaliação do serviço social e laudo 
psicológico, que atestam a ocorrência da prática da violência sexual, todos inclusos no evento 1. Assim agindo, o denunciado 
EDIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ incorreu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, observando-se os 
consectários da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo 
de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, 
requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único 
deste citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação das ofendidas nos endereços por elas indicados, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela 
infração.[...]". DESPACHO/DECISÃO: Considerando a não localização do acusado, expeça-se edital de citação, na forma do art. 
361 do Código de Processo Penal. Quanto ao pleito de antecipação de prova requerido pelo membro ministerial, entendo que 
não estão presentes nenhuma das causas ensejadoras da medida extrema, a luz dos artigos 92 e 225 do Código de Processo 
Penal, a autorizar a antecipação de provas prevista no art. 366, § 1°, do mesmo diploma legal. Com efeito, a produção 
antecipada da prova testemunhal, no caso específico, não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a 
justificativa com base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula nº 455 do Superior Tribunal 
de Justiça. Ademais, a coleta antecipada, fora das hipóteses elencadas no art. 225 do CPP, constitui inegável ofensa ao devido 
processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Destarte, indefiro o pedido de antecipação de provas. Transcorrido o prazo de 
15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 
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do CPP, no que couber. Cumpra-se. Palmas/TO, 07/07/2020. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de 
Direito‖. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 09/07/2020. Eu, ATHUS MAGNO ROCHA 
VIANA, digitei e subscrevo. 
  
 

2ª vara da família e sucessões 

Intimações aos advogados 
 
Autos: 0024811-60.2020.827.2729 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: P. F. X. 
Advogado: DR. RODRIGO SOUZA VASCONCELOS OAB/GO 42.071 
Requerido: K. C. F. S. 
DESPACHO: ―Recebo a presente demanda. Intime-se o autor e seu advogado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, para 
que eles promovam o cadastro e habilitação no sistema e-proc, devendo o advogado do requerente ser vinculado ao sistema e-
proc, nos termos da Portaria n° 116, de 23 de março de 2011, que regulamenta o Cadastro dos Usuários no Sistema de 
Processo Eletrônico – e-proc/TJTO, viabilizando-se o regular processamento do feito, haja vista que as intimações são realizadas 
por meio do sistema.(...) Palmas, 1º de julho de 2020. Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito.‖ 
 
Autos: 0025438-64.2020.827.2729 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: I. T. DA C. 
Advogado: DRA. MÔNICA DIVINA GONÇALVES CARREIRO OAB/GO 40.315 
Requerido: P. N. DA C. P. 
DESPACHO: ―(...) Intime-se a parte autora e suas advogadas (Evento 1 – INIC1, fls. 17 e 56), por meio do Diário de Justiça 
Eletrônico, para que elas promovam o cadastro e habilitação no sistema e-proc, devendo as advogadas da parte requerente 
serem vinculadas ao sistema e-proc, nos termos da Portaria n° 116, de 23 de março de 2011, que regulamenta o Cadastro dos 
Usuários no Sistema de Processo Eletrônico – e-proc/TJTO, viabilizando-se o regular processamento do feito, haja vista que as 
intimações são realizadas por meio do sistema.(...) Palmas, 02 de julho de 2020. Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito.‖ 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0013621-08.2017.827.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: NICE LURDES BEZERRA DA SILVA 
Requerido: EDIMILSON RODRIGUES ALVES 
SENTENÇA: ―(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição de 
EDIMILSON RODRIGUES ALVES, brasileiro, união estável, nascido em 03.03.1976, portador do RG nº 164.052 SSP-TO, filho 
de Antonio Alves dos Santos e Lora Rodrigues Alves, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua companheira NICE 
LURDES BEZERRA DA SILVA, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza 
patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a 
dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo 
ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do 
CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 27 de 
agosto de 2019. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0033993-41.2018.827.2729 
Ação: Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Requerente: JOSIENE OLIVEIRA SILVA 
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Requerida: MARIA JOSINEIDA DE OLIVEIRA SILVA 
SENTENÇA: ―(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, decreto a interdição de MARIA JOSENEIDA DE OLIVEIRA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida em 22.05.1974, portadora do RG nº 1.537.688 SSP/ PI, filha de João Borges da Silva e Maria do 
Carmo Oliveira Silva, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã JOSIENE OLIVEIRA SILVA, qualificada nos 
autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a 
curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se 
mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 
do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 30 de janeiro de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0012311-64.2017.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA 
Requerido: JOÃO CLEBSON DA SILVA 
SENTENÇA: ―(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado com os laudos juntados no Evento 27 e pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do 
Evento 04, decreto a interdição de JOÃO CLEBSON DA SILVA, brasileiro, casado, nascido em 09.06.1988, portador do RG nº 
7.845.908 SDS/PE, filho de João Batista Pereira da Silva e Tereza Maria da Silva, nomeando-se seu curador, sob compromisso, 
seu genitor JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil 
de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, 
pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Ressalto que, em observância ao laudo médico do Evento 79, deverá o 
curador, no prazo de dois anos, juntar aos autos laudo atualizado sobre as condições de saúde do interditando, em especial, 
sobre a instalação ou não de um processo demencial definitivo. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do 
art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 24 de abril de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0007832-57.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: TERESINHA SANTOS 
Requerido: MARCELO SANTOS AMORIM 
SENTENÇA: ―(...) Desta forma, tendo em vista os relatórios médicos inclusos nos autos, as legendas fotográficas juntadas no 
Evento 22, corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 13, decreto a interdição 
de MARCELO SANTOS AMORIM, brasileiro, solteiro, nascido em 14.10.1988, filho de Benício Correia de Amorim e Terezinha 
Santos, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora TEREZINHA SANTOS, qualificada na inicial, limitando o 
exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde 
logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 29 de abril de 2020.NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0034731-34.2015.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: JOANA COELHO PEREIRA 
Requerido: EDILMAR COELHO PEREIRA 
SENTENÇA: ―(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição de 
ELDIMAR COELHO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 06.12.1989, portador do RG nº 859.994 SSP-TO 2ª Via, filho de 
Joana Coelho Pereira, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora JOANA COELHO PEREIRA, qualificada nos 
autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, 
a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-
se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 
755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 17 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de 
Direito‖. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0030444-23.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA DE JESUS FERREIRA COSTA 
Requerido: PEDRO HENRIQUE COSTA DO EGYTO 
SENTENÇA: ―(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 05, decreto a interdição de PEDRO 
HENRIQUE COSTA DO EGYTO, brasileiro, solteiro, nascido em 31.05.1999, portador do RG nº 1.286.649 SSP-TO, inscrito no 
CPF sob o nº 060.385.531-85, filho de Rodrigo Fernandes do Egyto e Maria de Jesus Ferreira Costa,  nomeando-se sua 
curadora, sob compromisso, sua genitora MARIA DE JESUS FERREIRA COSTA, qualificada nos autos, limitando o exercício da 
curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao 
exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 24 de abril de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0018041-22.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: RONALDO MOREIRA DE ASSUNÇÃO e EUDA ANGELO DE SOUSA ASSUNÇÃO 
Requerida: BEATRIZ MOREIRA DE SOUSA ASSUNÇÃO 
SENTENÇA: ―(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 08, decreto a interdição de 
BEATRIZ MOREIRA DE SOUSA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, nascida em 25.06.1991, portadora do RG nº 33.598.625-0 
SSP-SP 2ª Via, filha de Ronaldo Moreira de Assunção e Euda Ângelo de Sousa Assunção, nomeando-se seu curador, sob 
compromisso, seus genitores RONALDO MOREIRA DE ASSUNCAO e EUDA ANGELO DE SOUSA ASSUNCAO, qualificados 
nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, 
os curadores estarão, desde logo, aptos ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. 
Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º 
do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 03 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de 
Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0015840-57.2018.8.27.2729 
Ação: Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Requerente: RAIMUNDA MOREIRA SENA 
Requerida: OZIVANIA MOREIRA SENA 
SENTENÇA: ―(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 09, decreto a interdição de 
OZIVANIA MOREIRA SENA, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1972, portadora do RG nº 4.087.451 SSP-PA, filha de Jose 
Sena e Andrelina Moreira Sena, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua  irmã RAIMUNDA MOREIRA SENA, 
qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 24 de abril de 2020.  NELSON COELHO FILHO Juiz de 
Direito‖. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0014357-89.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA  e  MILKA ALVES CARVALHO 
Requerida:  GILDETE ALVES DOS SANTOS 
SENTENÇA: ―(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 08, decreto a interdição de 
GILDETE ALVES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida em 08.05.1970, portadora do RG nº 308.042 SSP-TO 2ª Via, 
filha de Manoel Cordeiro Alves dos Santos e Maria Neusa de Sousa Santos, nomeando-se seus curadores, sob compromisso, 
seus filhos PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA e MILKA ALVES CARVALHO, qualificados nos autos, limitando o exercício 
da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, os curadores estarão, desde logo, 
aptos ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da 
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sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 03 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito‖.                                                
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE (20 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Civil de Improbidade Administrativa registrada sob o n.º 0002913-93.2017.8.27.2729, 
na qual figura como requerente Ministério Público e requerido EMPRESA TOCANTINENSE BRASIL EIRELI – ME. É o presente 
para NOTIFICAR a parte requerida EMPRESA TOCANTINENSE BRASIL EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ 03.475.447/0001-05, estando em lugar incerto e não sabido, por meio de seu representante legal do teor da 
presente ação, para caso queira, se manifestar no prazo de 15(quinze) dias, na forma e no prazo do art. 17,§ 7º, da Lei 8.429/92. 
Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do 
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 08/07/2020. Eu, Vitória 
Coelho Milhomem, Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. Ass. JOSÉ MARIA LIMA. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos de ação de Mandado de Segurança registrada sob o n.º 0045913-46.2017.8.27.2729, na 
qual figura como impetrante SALUTIS ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE LTDA e impetrado PREGOEIRA - SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ - Palmas. É O presente para  INTIMAR a parte impetrante SALUTIS 
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.814.702/0001-34 atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que em 10 dias proceda ao cumprimento da cota ministerial de evento 21, dos autos, sob pena de extinção. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 08/07/2020. Eu, Vitória Coelho Milhomem, Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. Ass. JOSE 
MARIA LIMA. Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos de ação Monitória registrada sob o n.º 0053445-03.2019.8.27.2729, na qual figura como 
requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido KATIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA  É O presente para  CITAR a parte 
requerida KÁTIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA, brasileira, casada, portador do CPF 434.733.501-68e do RG nº. 306.917 
/2º via SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação, bem como, para que efetue o 
PAGAMENTO de entrega de coisa ou de execução de obrigação de fazer/não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias para 
cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do NCPC, 
restando desde já ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do 
§1º do mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o 
respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo 
procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do NCPC. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 08/07/2020. Eu, Vitória 
Coelho Milhomem, Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. Ass. JOSE MARIA LIMA.Juiz de Direito. 
 

3ª 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 0006041-19.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(s): GILVANDO PEREIRA DA SILVA e GENILSON NASCIMENTO DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juízo da 3ª 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 
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e INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) GILVANDO PEREIRA DA SILVA (Brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, nascido em 05 de abril de 1980, natural de Buriticupu-MA, filho de Francisco Pereira da Silva e Angélica Pereira 
da Silva, sem endereço fornecido nos autos (morador de rua), atualmente em local incerto e não sabido), nos autos da AÇÃO 
PENAL nº 0006041-19.2020.8.27.2729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem 
oferecer DENÚNCIA em desfavor de GENILSON NASCIMENTO DA SILVA, vulgo ―Lorim‖, brasileiro, solteiro, desocupado, 
nascido em 27 de julho de 1985, natural de Itupiranga-PA, filho de Manoel Caciano da Silva e Sebastiana Nascimento Oliveira, 
inscrito no CPF nº 005.873.961-05, endereço não fornecido nos autos, e GILVANDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, nascido em 05 de abril de 1980, natural de Buriticupu-MA, filho de Francisco Pereira da Silva e Angélica Pereira 
da Silva, sem endereço fornecido nos autos (morador de rua), imputando-lhes a prática do seguinte fato delituoso: Consta dos 
Autos de Inquérito Policial que na data de 17 de janeiro de 2020, no período matutino, no estabelecimento comercial denominado 
―Loja Capas e Películas‖, localizado na Av. Tocantins, Taquaralto, Região Sul desta Capital, os denunciados, em unidade  de 
desígnios e divisão de tarefas, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, subtraíram para si: 01 
caixa de som, marca JBL; 01 carregador portátil para celulares; e 01 suporte para aparelho telefônico celular (conforme Auto de 
Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, Imagens do circuito de câmeras e confissão anexados aos Autos de IP); em prejuízo do 
estabelecimento comercial acima descrito. Exsurge dos autos investigatórios que na data, horário e local acima descritos, os 
denunciados, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, foram até a empresa vítima já com o escopo de praticar furto. Ato 
contínuo, no interior daquele estabelecimento comercial, enquanto um dos meliantes distraia a funcionária da loja, questionando 
o preço de produtos diversos, o seu comparsa aproveitou para subtrair uma caixa de som, marca JBL, um carregador portátil 
para celulares e um suporte para aparelho telefônico celular. Na posse das reses furtivas, os denunciados se evadiram. Extrai-se 
do feito que, após os inculpados deixarem a loja, desconfiada da atitude suspeita dos mesmos, uma funcionária da empresa foi 
verificar o sistema de monitoramento por câmeras do local, ocasião em que constatou que tais indivíduos haviam furtado objetos 
da empresa. A Polícia Militar foi imediatamente acionada. Ao serem informados do ocorrido e das características dos autores do 
crime, os milicianos empreenderam diligências para localizá-los, obtendo êxito logo em seguida. As reses furtivas foram 
apreendidas em poder dos inculpados, os quais foram presos e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de 
praxe. Na DEPOL o denunciado Genilson Nascimento confessou a autoria delitiva, bem como afirmou que teve o inculpado 
Gilvando Pereira como comparsa. Os denunciados foram reconhecidos como os autores do crime por uma das testemunhas 
inquiridas. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em 
Flagrante, Laudo Pericial, confissão (em parte), Imagens de câmeras e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, 
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia GENILSON NASCIMENTO DA 
SILVA e GILVANDO PEREIRA DA SILVA, já devidamente qualificados, como incursos nas penas do crime tipificado no artigo 
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal brasileiro. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do 
denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para 
audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até 
final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em 
sentença valor mínimo reparatório para a pessoa jurídica vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 
devendo o representante legal daquela ser intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado 
de intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados 
das condutas ilícitas ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP. Palmas-TO, 06 de fevereiro de 2020. ANDRÉ RAMOS 
VARANDA 1º Promotor de Justiça da Capital." DESPACHO: Esgotaram-se as tentativas de localização das pessoas acusadas, 
por isso determino que sejam citadas por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. A propósito, constatei que GENILSON 
NASCIMENTO DA SILVA foi recentemente preso em flagrante em Araguaína, mas foi colocado em liberdade (APF nº 0010703-
95.2020.8.27.2706. Em análise daqueles autos, verifiquei que seu endereço não foi informado, pois ele declarou-se morador de 
rua. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito, Palmas - TO, 04/04/2020.‖ 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, 07/04/2020. Eu, Graciele Pacini Rodrigues, mat. 257244, digitei e subscrevo. 
  
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 3º EDITAL 
Autos n.º:0023573-74.2018.8.27.2729, Ação: Interdição, Requerente: MARIA MARTINS ARAUJO e JOAO BATISTA CORRETO 
DE ARAUJO, Requerido(a):MAURO BENEDITO MARTINS ARAÚJO. O Excelentíssimo Doutor ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, MM Juiz de Direito desta Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
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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 supramencionada, a qual declarou a interdição de MAURO BENEDITO 
MARTINS ARAÚJO, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: "SENTENÇA JULGO PROCEDENTE o pedido na 
petição inicial em SEGREDO DE JUSTIÇA com fulcro no artigo 755 do CPC, pelo que decreto a INTERDIÇÃO TOTAL DO(A) 
REQUERIDO(A) Mauro Benedito Martins Araújo, cuja curatela será exercida por MARIA MARTINS ARAÚJO e JOÃO BATISTA 
CORRETO DE ARAUJO: 1 - Lavre-se o Termo definitivo de curatela total com as cautelas de estilo. Por meio do Termo de 
Curatela fica a autora autorizada a gerir aos atos da vida civil da requerida na forma legal pertinente, objetivando a representação 
apenas quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negociai" (vide Artigo 85, caput, da Lei n. 
13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar, bem como para representá-lo perante as 
repartições públicas e bancos nas questões atinentes aos atos negociais (artigo 755, incisos I e II, e § 10, do NCPC/2015; Lei n. 
13.146/2015, artigos 84, § 1°, e 85, caput e § l'; artigo 1.775, § 3° do CC), não podendo, entretanto, vender quaisquer bens 
móveis ou imóveis porventura pertencentes ao interditando sem prévia autorização legal. 2 - A presente Sentença deverá ser 
inscrita no competente Registro de Pessoais Naturais bem como publicada no sitio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local e 
por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõem o § 3° do art. 755 do Código de 
Processo Civil. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito. Sem custas e sem honorários em razão da gratuidade judiciária deferida. Intime-se a Defensora Pública da 
presente Sentença e a curadora. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Sentença publicada 
em audiência." Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz que se lavrasse a presente Ata que, lida e achada conforme, segue 
assinada por todos os presentes. Eu, Geovanna Feitosa de Carvalho, estagiária, que a digitei ". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. 
  
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0007489-27.2020.8.27.2729 
Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): WARTEN DEVIDI SILVA DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito MANUEL DE FARIA REIS NETO, do Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais,  INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JONAS DA SILVA OLIVEIRA (Brasileiro, 
solteiro, desempregado, natural de Coelho Neto/MA, nascido aos 21/04/1987, CPF Nº 036.442.803-12, filho de Antônio Araújo de 
Oliveira e de Enedina da Silva Oliveira, estando atualmente em lugar incerto ou não sabido), para oferecer DEFESA PRÉVIA, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos 
termos do Art. 55 da Lei11.343/06, com as advertências a seguir: 1. O(s) réu(s) poderá(ão) argüir preliminares e invocar todas a 
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende (em) produzir e arrolar testemunhas, 
até o máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) 
que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará a nomeação da Defensoria Pública para a prática do 
ato." DENÚNCIA: "Ref.:IP nº: 0050319-42.2019.827.2729 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo 
Promotor de Justiça Substituto que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e com fundamento 
no art. 129, I, da CF/88; art. 50, § 4º, I, da CE/89; art. 24 do Código de Processo Penal; art. 60, V, da Lei Complementar estadual 
nº 51/08; e art. 25, III, da Lei nº 8.625/93, vem à presença de Vossa Excelência oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 
WARTEN DÊVIDI SILVA DE OLIVEIRA, CPF Nº 004.700.381-28, brasileiro, casado, marceneiro, natural de Guadalupe-PI, filho 
de Raimundo Pereira de Oliveira e Leuda Maria Silva de Oliveira, nascido aos 22/06/1983, residente e domiciliado na Quadra 
407, Norte Av. LO 10, Lote 09, nesta Capital, atualmente recolhido na Casa de Prisão Provisória de Palmas/TO, JONAS DA 
SILVA OLIVEIRA, CPF Nº 036.442.803-12, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Coelho Neto-MA, filho de Antônio 
Araújo de Oliveira e de Enedina da Silva Oliveira, nascido aos 21/04/1987, residente e domiciliado na Quadra 407, Norte Av. LO 
10, invasão em Área Verde, nesta Capital, Palmas-TO. FATO 01 Consta dos autos de inquérito que no período noturno do dia 26 
para o dia 27 de novembro de 2019, na Quadra 304 Norte, Alameda 6, QI 11, Lote 06, no estabelecimento comercial SES 
Cosméticos, nesta Capital, o denunciado JONAS DA SILVA OLIVEIRA subtraiu para si, mediante destruição e rompimento de 
obstáculo um aparelho celular da marca Motorola, modelo XT 1640, IMEI 355659085003915 e IMEI 355659085003923 e um 
IPAD, IMEI 012928000605426, da marca Apple, conforme auto de exibição e apreensão, Laudo de Avaliação e Vistoria em 
Objeto e depoimentos das testemunhas. Segundo restou apurado, o denunciado JONAS DA SILVA OLIVEIRA esteve no local 
dos fatos danificou a cerca elétrica que havia no imóvel, abriu a janela de vidro da cozinha, adentrou no estabelecimento e 
subtraiu os bens retromencionados, conforme relatado no Laudo Pericial nº 6670/2019, juntado no Evento 30 (LAU3). Em 
seguida, trocou o aparelho celular com o segundo acusado WARTEN DÊVIDI SILVA DE OLIVEIRA, por drogas. Na manhã 
seguinte aos fatos, a vítima proprietária da Empresa SES Cosméticos percebeu a ocorrência do furto, sendo que haviam 
documentos jogados pela garagem e, ao verificar a parte interna da loja, constatou a subtração dos objetos, bem como a 
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danificação da cerca elétrica e a janela da cozinha aberta. Em seguida, a vítima solicitou auxílio de policiais militares que faziam 
patrulhamento de rotina, informando-lhes que podia providenciar o rastreamento da localização do IPAD, através de ferramenta 
fornecida nos aparelhos da empresa Apple, o que foi feito. De posse da localização, sendo o endereço Quadra 407, Norte Av. LO 
10, invasão em Área Verde, nesta Capital, os policiais se dirigiram até a casa de JONAS, neste endereço, o qual negou a autoria 
do crime. Solicitado à vítima que efetuasse uma ligação ao IPAD, ela de pronto atendeu e, logo em seguida, o aparelho emitiu 
sinal sonoro, sendo localizado debaixo de um colchão velho pertencente a JONAS. A respeito do aparelho celular, JONAS disse 
que já havia repassado à pessoa de WARTEN DÊVIDI SILVA DE OLIVEIRA, ora também denunciado, em troca de 5 (cinco) 
pedras de CRACK e a quantia de R$20,00 (vinte reais) em moeda corrente. FATO 02 Consta, ainda, que no dia 27 de novembro 
de 2017, no período matutino, na Quadra 407, Norte Av. LO 10, Lote 09, nesta Capital, o denunciado WARTEN DÊVIDI SILVA 
DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, após adquirir, tinha em depósito drogas sem autorização e em descordo com 
determinação legal e regulamentar, consistente em 01 (uma) porção de COCAÍNA com massa líquida de 4,7g (quatro gramas e 
sete decigramas), 01 (uma) porção de CRACK com massa líquida de 0,9 (nove decigramas) e 02 (duas) porções de MACONHA, 
com massa líquida de 13,1g (treze gramas e um decigrama), conforme Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos de 
testemunhas, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo nº 6.669/20191 . Dando continuidade a diligência, 
conforme narrado no FATO 1, os policiais seguiram até a residência do denunciado WARTEN DÊVIDI que ao avistar a viatura 
saiu em disparada, porém foi detido, após perseguição, sendo encontrado a droga escondido debaixo de uma cama box num 
quarto da casa, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos conduzidos e dos policiais. Após 
buscas, foi encontrado ao lado de WARTEN DÊVIDI, debaixo da cama, o aparelho celular, objeto de furto, que recebeu de 
JONAS DA SILVA OLIVEIRA em troca de pedras de CRACK. Os entorpecentes apreendidos foram encontrados dentro de uma 
caixa de papelão pequena, sobre um armário, dentro do referido quarto em que WARTEN DÊVIDI estava escondido. Diante o 
exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins DENUNCIA a Vossa Excelência WARTEN DÊVIDI SILVA DE OLIVEIRA 
como incurso no art. 33, ―caput‖, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro e JONAS DA SILVA 
OLIVEIRA, como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Espera que a presente denúncia seja recebida, 
determinando-se o processamento do feito pelo rito do art. 54, ―caput‖, e seguintes da Lei nº 11.434/06, com a citação dos 
denunciados para apresentação das defesas prévias escritas (art. 55, caput, da Lei nº 11.434/06), seguindo-se à instrução do 
feito com os interrogatórios, tomada de declarações das testemunhas a seguir arroladas e realização dos debates orais. Tudo 
para que, ao final, sejam condenados nas penas cominadas. Por fim, requer, em caso de condenação, seja fixado valor mínimo 
para reparação dos danos causados pela infração cometida (art. 387, IV, do CPP). Rol de Testemunhas: 1) Clodomir Geraldo 
Souza, policial militar, exercendo suas funções no BP-ChoqueGIRO, QCG – Comando Geral da Polícia Militar; 2) Antônio 
Gildefran da Silva Gomes, policial militar, exercendo suas funções no BPChoque-GIRO, QCG – Comando Geral da Polícia 
Militar; 3) Edisley Araújo da Silva, policial militar, exercendo suas funções no BP-ChoqueGIRO, QCG – Comando Geral da 
Polícia Militar; 4) Selma da Silva Andrade, brasileira, filha de Ilma Maria da Silva Andrade e de Juventino Oliveira de Andrade, 
nascida aos 03/09/1979, natural de Campo Grande/MS, domiciliada na Quadra 304 Norte, Alameda 06, Lote 06, QI 11, nesta 
Capital, SES Cosméticos. Palmas/TO, 13 de fevereiro de 2020. Maria Natal de Carvalho Wanderley. Promotora de 
Justiça." DECISÃO/DESPACHO:  "AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0007489-
27.2020.8.27.2729/TO. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU: JONAS DA SILVA OLIVEIRA. RÉU: WARTEN DEVIDI SILVA DE 
OLIVEIRA. DESPACHO/DECISÃO. I – RELATÓRIO. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de WARTEN DEVIDI 
SILVA DE OLIVIERA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, do Código Penal, e com 
relação a JONAS DA SILVA OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º , inciso II,  fatos ocorridos no dia 27 de 
novembro de 2019. Com relação a Jonas da Silva Oliveira ainda não foi localizado para ser notificado pessoalmente. Por outro 
lado, WARTEN DEVIDI SILVA DE OLIVIERA notificado, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06, o denunciado, apresentou 
a defesa preliminar (evento 32), reservando momento posterior para proceder em maiores delongas suas justificativas 
defensivas. É o relato necessário. Decido. (...) Por último, antes de analisar a manifestação ministerial contida no evento 38, via 
da qual pugnou pela decretação da prisão preventiva de JONAS DA SILVA OLIVEIRA tendo em vista não ter sido localizado no 
endereço por ele declinado nos autos para, ser notificado pessoalmente, desta forma, verifico que o incursado em comento ainda 
não foi notificado por edital, que é a última ratio na tentativa de localizá-lo. Por conseguinte, determino seja notificado o 
denunciado JONAS DA SILVA OLIVEIRA, por edital, para apresentar defesa preliminar no prazo legal de 10 (dez) dias. 
Decorrido este prazo sem qualquer manifestação, à conclusão. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Juiz de 
Direito MANUEL DE FARIA REIS NETO Data e Hora: 6/7/2020, às 16:12:51." INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1) Endereço 
do Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas: Fórum de Palmas, Avenida Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º andar, Plano Diretor 
Sul, Palmas / TO - E-mail: crimpalmas4@tjto.jus.br - Telefone: (63)3218-4545. 2). Defensoria Pública: Av. Teotônio Segurado, 
Quadra 502 Sul, Paço Municipal, ao lado do fórum, Palmas/TO, telefone (63) 3218-6752. 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, Graciele Pacini Rodrigues, digitei e subscrevo. 
  
 

Portarias 
PORTARIA Nº 8/2020-4VCRIM/PALMAS  
O juiz de direito Rafael Gonçalves de Paula, em substituição automática na 4ª Vara Criminal da comarca de Palmas, capital do 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO que esta 4ª Vara Criminal é o juízo competente para processar as execuções penais na comarca de Palmas; 
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CONSIDERANDO que o art. 126 da Lei nº 7.210/1994 (Lei de Execuções Penais ou LEP) estabelece que o condenado que 
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena; 
CONSIDERANDO que se tornou praxe nesta comarca as certidões expedidas pelas unidades prisionais, relativas aos dias 
trabalhados, serem juntadas aos autos dos processos pelas defesas; CONSIDERANDO, contudo, que o art. 129 da mesma lei 
prevê que ―a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os 
condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou 
de atividades de ensino de cada um deles‖; 
CONSIDERANDO que as chefias das unidades prisionais de Palmas têm acesso ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – 
SEEU, por meio do qual as informações relativas aos dias trabalhados podem ser prestadas; 
CONSIDERANDO a necessidade de se conceder prazo para que as autoridades organizem seus quadros para prestar as 
informações de maneira correta e eficaz, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Para efeito de remição, serão consideradas válidas apenas as certidões relativas aos dias trabalhados expedidas e 
juntadas aos autos pelas chefias das unidades prisionais. 
§ 1º. As certidões serão anexadas nos processos de cada apenado até o dia 10 do mês seguinte à prestação do trabalho, 
contendo as informações previstas no art. 129 da LEP. 
§ 2º. As certidões relativas aos dias trabalhados juntadas pelas partes não serão consideradas, salvo se as informações não 
tiverem sido apresentadas pela autoridade administrativa no prazo previsto no parágrafo anterior. 
Art. 2º. Após a juntada das certidões pelas autoridades administrativas, a escrivania intimará simultaneamente o Ministério 
Público e a defesa para manifestação e, feito isso, levará os autos à conclusão para a decisão (LEP, art. 126, § 8º). 
Parágrafo único. As remições somente poderão ser lançadas nos processos se houver prévia e expressa determinação judicial. 
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2020. 
Art. 4º. Esta portaria será publicada no Diário da Justiça do Tocantins e levada ao conhecimento da Presidência do egrégio 
Tribunal de Justiça do Tocantins e da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, por meio de Processo SEI, à seção local da 
Ordem dos Advogados do Brasil, aos órgãos do Ministério Público e Defensoria Pública que atuam neste juízo, à Secretaria de 
Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins e aos chefes da Unidade Prisional Feminina de Palmas – UPFP e a do Núcleo de 
Custódia e Casa de Prisão Preventiva de Palmas – NCCPPP. 
DADA E PASSADA nesta comarca de Palmas, capital do estado do Tocantins, aos 07 de julho de 2020.  Rafael Gonçalves de 
Paula Juiz de direito (em substituição automática) 
 
PORTARIA Nº 9/2020-4VCRIM/PALMAS  
O juiz de direito Rafael Gonçalves de Paula, em substituição automática na 4ª Vara Criminal da comarca de Palmas, capital do 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO que na comarca de Palmas a 4ª Vara Criminal é o juízo competente para processamento das execuções 
penais; CONSIDERANDO que em Palmas não há estabelecimento para recolhimento das pessoas que cumprem pena em 
regime semiaberto, por isso este juízo tem-lhes concedido a prisão domiciliar com monitoração eletrônica; 
CONSIDERANDO que, na falta do equipamento de monitoração eletrônica, essas pessoas vinham sendo obrigadas ao 
comparecimento quinzenal na Central de Monitoramento Eletrônico – CME; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas de enfrentamento à Covid-19, destacando-se o distanciamento social, 
como forma de evitar o contato entre as pessoas e, por conseguinte, a transmissão da doença; 
CONSIDERANDO que a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins editaram a Portaria-
Conjunta nº 1/2020, cujo art. 6º previa a suspensão temporária das apresentações em Juízo dos apenados no regime aberto, 
bem como dos réus que cumprem medida cautelar e suspensão condicional do processo; 
CONSIDERANDO que este juízo editou a Portaria nº 9/2020-4VCRIM/PALMAS, para estabelecer o comparecimento mensal, na 
Central de Monitoramento Eletrônico – CME, dos apenados que cumprem pena em regime semiaberto nos quais não foi 
instalado o equipamento de monitoração, de modo a reduzir o deslocamento destas pessoas pela cidade; 
CONSIDERANDO que, posteriormente, a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins 
editaram a Portaria-Conjunta nº 23/2020, cujo art. 14 prevê que ―ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais 
que importem em comparecimento pessoal pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a 
CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida 
despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou transação penal‖, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Após o dia 31 de agosto de 2020, as pessoas que cumprem pena em regime semiaberto em prisão domiciliar e que ainda 
não estejam sob monitoração eletrônica deverão apresentar-se na Central de Monitoramento Eletrônico – CME mensalmente, 
ainda que a decisão concessiva do benefício preveja a apresentação em tempo menor. 
§ 1º. Os comparecimentos deverão acontecer até o dia 15 de cada mês e toda falta deverá ser justificada até o final do mês 
correspondente. 
§ 2º. A CME informará os comparecimentos e as faltas nos processos correspondentes. 
Art. 2º. Quando houver disponibilidade de equipamentos, a CME poderá fazer contato direto com as pessoas apenadas para 
intimá-las para a instalação, a partir do que cessará a obrigação de comparecimento na unidade. 
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Parágrafo único. Não sendo possível o contato, a CME informará a situação no processo correspondente para ser expedido o 
mandado de intimação. 
Art. 3º. Esta portaria será publicada no Diário da Justiça do Tocantins e levada ao conhecimento da Presidência do egrégio 
Tribunal de Justiça do Tocantins e da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, por meio do Processo SEI nº 20.0.000007517-
6, bem com à CME, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins. 
DADA E PASSADA nesta comarca de Palmas, capital do estado do Tocantins, aos 07 de julho de 2020.  Rafael Gonçalves de 
Paula Juiz de direito (em substituição automática) 
 

5ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA DECISÃO E DESPACHO 
AUTOS Nº: 5001117-02.2005.8.27.2729 
CHAVE Nº: 924084440715 
AÇÃO: MONITÓRIA     
EXEQUENTE: QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA 
ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO TANGANELI 
EXECUTADO(S): NEYLA ARAÚJO MACIEL SILVA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DECISÃO: ―Tendo em vista a certidão de fls.21-verso, converto o mandado inicial em executivo, operando-se, destarte, de pleno 
direito o que fora advertido no despacho de fls.17. Remetam-se os autos à Contadoria, a fim de que seja atualizado o montante a 
ser pago. Feito isso, intime-se o executado, na pessoa do seu advogado legalmente constituído para que, em 15 dias, efetue o 
pagamento do valor a ser apresentado pela contadoria judicial, sob pena de multa de 10% sobre o mesmo (475-J, CPC). 
Efetuado o pagamnto parcial no prazo previsto acima, a multa de 10% incidirá sobre o restante (475-J, §4º, CPC). Não sendo 
efetuado o pagamento, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a 
satidfação do credor, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, 
querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias (47, §1º do CPC). Palmas-TO, 22 de agosto de 2007. ASS: Lauro Augusto 
Moreira Maia- Juiz de Direito." 
DESPACHO: ―Chamo o feito à ordem, pelo fato de que, a parte requerida/executada, já foi devidamente citada pessoalmente, 
conforme folha 21-verso, sendo neste caso reconhecida como revel. Tendo sido o título convertido de pleno direito em título 
executivo judicial, em razão da revelia da parte requerida (art. 701. § °2), a intimação deverá acontecer pela publicação no diário 
oficial de justiça, conforme art. 346 do CPC. Outrossim, deve ocorrer a alteração da classe processual para Cumprimento de 
Sentença. Por isso, publique-se a decisão de folha 24, no diário oficial de justiça para compelir a executada ao pagamento. Após, 
intime-se a parte requerente/exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito. Palmas-TO, 14 de 
maio de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.‖ 
 
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 5007146-24.2012.8.27.2729    
CHAVE Nº: 627313414312 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO 
EXECUTADO(S): CHIESA E CHIESA LTDA; BRUNA AURELIA FEITOSA ASSUNÇÃO 
ADVOGADO: DYDIMA MAYA LEITE FILHO (CURADOR ESPECIAL) 
DECISÃO: ―(...). Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pelo Executado, sendo válida a citação por edital 
dos executados. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, porquanto incabíveis na espécie. Palmas-TO, 03 de outubro de 2019. 
ASS: Eduardo Barbosa Fernandes - Juiz de Direito em Auxílio ao Nacom." 
 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA  
AUTOS Nº: 0030158-45.2018.8.27.2729 
CHAVE Nº: 291896823318 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: UTILDROGAS DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 
ADVOGADO: VITOR XAVIER DE OLIVEIRA REIS SARDINHA; MARCELO ALVES DE SOUZA   
EXECUTADO(S): FARMACIA DOS TRABALHADORES POPULAR DE PALMAS LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: ―Fica a parte executada INTIMADA da penhora BACENJUD (valor penhorado igual ou inferior a 10%) cujo extrato 
foi anexado no evento 27, para que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias. Palmas-TO, 09 de julho de 2020. ASS: Angely Costa 
Demarqui – Estagiária.‖ 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1225/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 07 de julho de 2020 
 Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais 
no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO e dá outras providências. 
 FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 23, de 01 de julho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que 
estabelece as diretrizes para o retorno gradual das unidades do Poder Judiciário ao trabalho presencial; 
CONSIDERANDO as suscitações realizadas no processo SEI nº 20.0.000013144– 0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria consideram-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada do Fórum da Comarca de Palmas - TO e o restabelecimento das atividades 
presenciais se iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Art. 4º As atividades presenciais no Fórum da Comarca de Palmas - TO obedecerão as mesmas diretrizes estabelecidas pelo 
Tribunal de Justiça na Portaria - Conjunta n.º 23/2020, considerando que tanto o  Fórum da Comarca de Palmas - TO quanto o 
Tribunal de Justiça se encontram sediados no Município de Palmas - TO e, portanto, se encontram na mesma situação 
epidemiológica, devendo, assim, serem retomadas presencialmente as atividades nos percentuais e prazos que seguem, caso 
haja possibilidade, considerando – se as características arquitetônicas e de espaço físico das dependências do prédio que abriga 
o Fórum: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020; 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020; 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020; 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos tratados nos incisos I, II e III deverá permanecer em regime de 
teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 13 de julho de 2020 será admitida a presença 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, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
§ 4º A partir do dia 1º de setembro de 2020, será permitido o retorno da presença física dos cidadãos em geral nas dependências 
do Fórum da Comarca de Palmas - TO, desde que, efetivamente, possuam a necessidade de atendimento presencial, 
obedecidos todos os protocolos de segurança sanitária. 
§ 5º A implantação das fases descritas nos incisos II, III e IV dependerá da verificação de condições de obediência ao 
distanciamento social obrigatório, podendo o Fórum da Comarca de Palmas – TO ou alguns setores a ele pertencentes não 
disporem de condições que possibilitem a execução de tais fases do plano gradual de retorno, considerando o espaço físico 
disponível no prédio do Fórum, bem como as características arquitetônicas, como ausência de janelas, o que pode vir a 
impossibilitar o cumprimento integral do determinado nos incisos II, III e IV, o que será verificado e ajustado pela Diretoria em 
data mais próxima ao período estipulado para retorno na presente Portaria; levando – se, ainda, em consideração os fatores 
epidemiológicos vigentes à época. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, desde que façam essa 
opção, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, até que haja situação de controle da 
COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada total das atividades 
presenciais. 
Art. 6º Compete: 
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I – à Diretoria do Foro elaborar a escala de retorno gradual com a indicação do nome dos servidores e terceirizados que deverão 
retornar à atividade presencial no que tange às unidades administrativas sob sua responsabilidade; 
II - ao magistrado gestor de cada unidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação desta Portaria 
elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome do magistrado e dos servidores, bem 
como estagiários que irão trabalhar presencialmente, considerando o quantitativo, bem como as especificações estabelecidas no 
Anexo I da presente Portaria. 
III – aos setores competentes do Tribunal de Justiça no mesmo prazo estabelecido no inciso I elaborar e encaminhar à Diretoria 
do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome dos servidores que irão trabalhar presencialmente no que tange ao GGEM, 
bem como à Junta Médica, considerando o quantitativo, bem como as especificações estabelecidas no Anexo I da presente 
Portaria. 
§ 1º Havendo mais de um magistrado vinculado à vara judicial, apenas um deles poderá ocupar as dependências do gabinete, 
não podendo haver o compartilhamento do ambiente, o que deve ser acordado entre os colegas atendendo – se ao quantitativo 
estipulado no Anexo I da presente Portaria.   
§ 2º Deverão ser excluídos da escala de retorno dos usuários internos os servidores e estagiários que integram o grupo de risco 
e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade que optem pelo trabalho remoto. 
§ 3º Os estagiários voluntários devem permanecer em regime de teletrabalho. 
§ 4º Em nenhuma hipótese será admitida a indicação exclusiva de estagiário remunerado ou voluntário para fins de permanência 
na responsabilidade de condução de unidade administrativa ou judiciária. 
§ 5º Os magistrados e responsáveis pelas unidades deverão privilegiar o trabalho presencial a servidores ou estagiários 
remunerados que, porventura, não disponham de equipamento de informática pessoal. 
§ 6º Sempre que possível o magistrado ou responsável pela unidade poderá, a seu critério, realizar revezamento entre servidores 
da sua unidade judiciária. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, poderá ocorrer a revisão do plano de retorno 
gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades judiciárias e administrativas 
correspondentes, caso em que, para tanto, serão observados os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de 
Saúde concernentes ao controle epidemiológico, encaminhando - se, em seguida, o plano para validação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 
Art. 8º A partir do dia 13 de julho de 2020 somente estarão disponíveis duas entradas de acesso ao prédio do Fórum da Comarca 
de Palmas – TO, quais sejam, a entrada principal e a entrada da garagem privativa de magistrados; ficando, assim, proibido 
qualquer acesso pela entrada privativa de servidores, a qual se encontrará fechada. A entrada às dependências do Fórum da 
Comarca de Palmas somente será permitida no período compreendido entre 12 e 18 horas, horário este estipulado como sendo 
de expediente pela Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
§ 1º Tanto na entrada principal quanto na entrada da garagem privativa de magistrados deverá ser alocado pessoal responsável 
pela aferição de temperatura obrigatória, conforme determinado na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art.9º Para adentrar ao prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, com o objetivo de 
resguardar a saúde e prevenir contra o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências do prédio da Comarca de Palmas - TO os usuários internos e externos deverão 
manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as 
demais normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e o previsto no Anexo I da Portaria - Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 3º Os elevadores de uso do público em geral, considerando o alto fluxo de pessoas que geralmente o utilizam, deverão ser 
interditados, somente sendo permitido o acesso aos mesmos em caso de extrema necessidade, que envolvam pessoas com 
necessidades especiais de locomoção e em situações nas quais, porventura, não possa vir a ser utilizada a rampa de acesso, o 
que deverá ser viabilizado pela recepção do Fórum, com imediata comunicação à Diretoria do Foro para posterior adoção de 
procedimentos de limpeza. 
§ 4º Os elevadores privativos de magistrados, considerando o baixo fluxo de pessoas nesse setor, continuarão em 
funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos mesmos por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo 
permitido o compartilhamento de tal espaço. 
§ 5º Os usuários internos deverão utilizar apenas suas respectivas estações de trabalho, as quais já se encontram previamente 
definidas; sendo que, caso na unidade não haja definição prévia nesse sentido, deverá ser adotada tal providência pelo 
magistrado ou responsável pela gestão da unidade. 
§ 6º No que tange especificamente às estações de trabalho situadas na Sala dos Oficiais de Justiça, às quais são em número 
inferior ao quantitativo de servidores daquele setor, considerando a especificidade da função, uma vez que tais servidores 
realizam suas funções fora das dependências do Fórum, ali comparecendo apenas para emissão de certidões e juntadas no 
Sistema E-proc, fica determinado que os Oficiais de Justiça ao encerrarem suas atividades nas dependências da sala questão 
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devem sinalizar a estação de trabalho que acabaram de utilizar a fim de que outros servidores que, em seguida, venham a 
adentrar ao ambiente, não se acomodem em estações já previamente utilizadas, sem que estas venham a ser anteriormente 
higienizada. 
§ 7º Fica suspenso o serviço de café volante pelos corredores, devendo, caso assim se mostre viável, as unidades judiciárias 
serem atendidas com 1 (uma) garrafa térmica a qual se destinará ao atendimento do gabinete e do cartório judicial. 
§ 8º Os magistrados e responsáveis pelas unidades judiciais e administrativas deverão, sempre que possível, na execução do 
presente plano de reabertura gradual, privilegiar a utilização das salas e ambientes que disponham de janelas, buscando a 
utilização de ventilação natural. 
§ 9º Considerando que várias salas e ambientes do Fórum da Comarca de Palmas - TO não possuem janelas, bem como 
considerando a temperatura elevada que é uma constante nas cidades do estado do Tocantins e, em especial na cidade de 
Palmas - TO, fica permitido o uso do sistema de ar condicionado; devendo, todavia, os usuários internos diligenciarem no sentido 
de, sempre que possível, procurar manter as janelas e portas existentes abertas, tudo com o objetivo de propiciar maior 
circulação de ar. 
Art. 10 Até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri e das Turmas Recursais serão 
realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas na 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 2020, bem como da Portaria – 
Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 11. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº 68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 
Art. 12. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo 
demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 deverá ser retomada a regular distribuição e o cumprimento de mandados em processos 
judiciais e serviços administrativos da Comarca de Palmas - TO, por servidores que estejam em condições de exercerem suas 
funções, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, os oficiais de justiça, agentes da 
infância e juventude e demais servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos de proteção 
individual fornecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 13. Fica sugerida aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 
Art. 14. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 15. Ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
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Art. 16. Ficam adotados os protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I da Portaria Conjunta n.º 23 de 
2020 TJTO. 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 17. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas da Comarca de Palmas - TO 
deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou recurso 
tecnológico de videoconferência. 
Art. 18. O atendimento psicossocial na Comarca poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de videoconferência 
previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial desde que previamente autorizado pela Diretoria do Foro, 
observado, nesta situação, o disposto no art. 13 desta Portaria. 
Art.19. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 20. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, 
nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a alterá-las 
bem como o disposto na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 21. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19, em função de evidências epidemiológicas, poderá 
ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos usuários internos e externos no prédio do Fórum da Comarca de Palmas – TO 
ou o fechamento da unidade, medidas que serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria 
Geral da Justiça, por meio de ato específico, que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de urgência para a 
localidade, tudo conforme estipulado na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 22. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 23. O Anexo I da presente Portaria fixa o quantitativo de pessoal bem como especifica as unidades do Fórum da Comarca de 
Palmas que serão reabertas e as que deverão permanecer fechadas na fase estabelecida no inciso I do art. 4º da presente 
Portaria, ficando estipulado que, caso seja possível a implantação na data agendada da fase estabelecida no inciso II do art. 4º 
será expedido novo ato normativo regulamentando como se dará a reabertura gradual nessa nova etapa. 
Art. 24. O Anexo II da presente Portaria deve se consubstanciar em transcrição de cópia integral da Portaria – Conjunta n.º 23 e 
seus anexos para fins de divulgação e conhecimento. 
Art. 25. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
ANEXO I 

SETOR SITUAÇÃO 
OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

DETALHAMENTO DA OCUPAÇÃO 

Brinquedoteca Fechado 0 Não se aplica 

Sala da OAB Fechado 0 Não se aplica 

Escritórios Modelo Fechado 0 Não se aplica 

Lanchonete Fechado 0 Não se aplica 

Banco Fechado 0 Não se aplica 

Sala do Ministério Público Fechado 0 Não se aplica 

Conselho da Comunidade Fechado 0 Não se aplica 

Terceirizados Aberto 18 Não se aplica 

Informática Aberto 1 Não se aplica 

Segurança Aberto 
Informação 
Sigilosa 

Informação Sigilosa 

Central de Mandados e 
Impressão 

Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mímino 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

CEJUSC Aberto 1 Não se aplica 

Central de Correspondências Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mímino 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

Protocolo, Distribuição e Central 
de Mandados 

Aberto 1 
Apenas 1 servidor deverá executar presencialmente as funções 
dos 3 setores 

Sala dos Oficiais de Justiça Aberto 5 
Deve ser mantido o distanciamento de no mímino 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

Equipe Multidisciplinar da Vara 
de Violência Domésica 

Aberto 1 Não se aplica 

1ª Vara de Família Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 
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2ª Vara de Família Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

3ª Vara de Família Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Juizado da Infância e Juventude Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Combate à Violência 
Doméstica contra a Mulher 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1º Juizado Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2º Juizado Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

3º Juizado Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

4º Juizado Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

5º Juizado Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

3ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

4ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1ª Vara Cível Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara Cível Aberto 3 
1 magistrado no gabinete, 1 servidor e 1 estagiário remunerado 
na escrivania mantido o distanciamento de no mímino 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

3ª Vara Cível Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

4ª Vara Cível Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

5ª Vara Cível Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

6ª Vara Cível Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1ª Vara das Fazendas e 
Registros Públicos 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara das Fazendas e 
Registros Públicos 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Precatórias Cíveis e 
Criminais, Falências e 
Concordatas 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Saúde e Execuções 
Fiscais 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Auditoria Militar Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

GGEM Aberto 1 Não se aplica 

SECRIM Aberto 1 Não se aplica 

Diretoria do Foro Aberto 4 
1 magistrado no gabinete, 1 servidor na chefia de gabinete, 1 
servidor na secretaria, 1 motorista 

Pai Presente Aberto 1 Não se aplica 

1ª Turma Recursal Aberto 1 Não se aplica 

2ª Turma Recursal Aberto 1 Não se aplica 

Junta Médica Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mímino 1,5 metros 
entre as estações de trabalho 

ANEXO II 
Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos nº 0003753-91.2020.2.00.0000, que 
determina a suspensão da audiência por meio de videoconferência quando houver manifestação contrária de qualquer das 
partes ou de ambas, independentemente de juízo de valor quanto à fundamentação apresentada; 
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CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 15.0.000014368-2, 20.0.000009869-9, 20.0.000005813-1 e 20.0.000010989-5, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada das unidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o restabelecimento das 
atividades presenciais iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Parágrafo único. A decisão de retomada das atividades presenciais deverá ser amparada pelas orientações técnicas prestadas 
pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça, por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 
Art. 4º As atividades presenciais nas unidades do Poder Judiciário, obedecerão às seguintes diretrizes, sendo retomada 
presencialmente nos percentuais e prazos que seguem: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020; 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020; 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020; 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos tratados nos incisos I, II e III deverá permanecer em regime de 
teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 13 de julho de 2020 será admitida a presença 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, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
§ 4º A partir do dia 1º de setembro de 2020, será permitida o retorno da presença física dos cidadãos em geral nas unidades do 
Poder Judiciário, desde que, efetivamente, possua a necessidade de atendimento presencial, obedecidos todos os protocolos de 
segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, até que 
haja situação de controle da COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada 
total das atividades presenciais. 
Art. 6º Compete ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
publicação desta Portaria: 
I - elaborar plano de retorno gradual, com norte nos dados epidemiológicos oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde, bem como as regras de distanciamento social, higiene e demais recomendações das autoridades sanitárias, dispondo 
sobre: 
a) as especificidades das unidades judiciárias e administrativas: existência ou não de serviços terceirizados complementares 
como agências bancárias, lanchonetes, restaurantes e outras dependências, mediante especificação das regras; 
b) a escala de retorno dos usuários internos no primeiro e segundo graus de jurisdição, com exceção das pessoas que integram 
o grupo de risco e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade; 
c) a utilização de sistema de rodízio entre servidores, para alternância entre trabalho remoto e virtual, caso necessário; 
II – facultativamente, o estabelecimento de protocolos sanitários, além daqueles previstos no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º O plano de retorno gradual previsto nos incisos I e II deste artigo poderá ser elaborado em conjunto com os magistrados da 
respectiva Comarca e, no caso do Tribunal de Justiça, pela Diretoria-Geral, em conjunto com o Centro de Saúde. 
§ 2º Fica o Diretor do Foro autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros de casos confirmados na 
localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, faculta-se aos Diretores de Foro e do Diretor-
Geral a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades 
judiciárias e administrativas correspondentes, devendo, para tanto, observar os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e 
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Estadual de Saúde concernente ao controle epidemiológico na região em que se encontra, encaminhando-o, em seguida, para 
validação do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 8º Para adentrar aos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I desta Portaria, com o objetivo de resguardar a saúde e prevenir contra 
o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências dos prédios do Poder Judiciário os usuários internos e externos deverão manter o 
distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as demais 
normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde e o previsto no Anexo I desta Portaria. 
Art. 9º Até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de 
Justiça e das Turmas Recursais serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de 
acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 
2020. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 10. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº  68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 
Art. 11. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo 
demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 retorna a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais em 
todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, por servidores que não estejam no grupo de risco. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I desta Portaria, os oficiais de justiça, agentes da infância e juventude e demais 
servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Tribunal 
de Justiça, sob pena de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 12. Fica recomendada aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 
Art. 13. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 14. Ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 15. Ficam aprovados os seguintes protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I desta Portaria: 
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I - Protocolo de Atendimento ao Cliente Interno; 
II - Protocolo de Atendimento ao Cliente Externo; 
III - Protocolo de Segurança do Trabalho; 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado Tocantins. 
§ 2º Os profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos deverão elaborar escalas de trabalho de acordo com a legislação 
específica de cada profissão, que deverá ser cumprida durante o horário de expediente forense. 
Art. 16. 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. 
Art. 17. O atendimento psicossocial nas Comarcas e no Tribunal poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial com autorização do Diretor do Foro ou do 
Diretor-Geral do Tribunal, observado, nesta situação, o disposto no art. 12 desta Portaria. 
Art. 18. Compete ao juízo da infância e juventude regulamentar os serviços e atividades externas dos agentes da infância e 
juventude, seja na modalidade por videoconferência ou presencial, de acordo com a realidade local. 
Art. 19. Os eventos, viagens, atividades e cursos presenciais, inclusive da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
permanecem suspensos até o dia 31 de agosto de 2020, salvo situações excepcionais autorizadas pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
Parágrafo único. Não serão concedidas autorizações e/ou diárias para viagens, exceto em casos excepcionais autorizados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Art. 20. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria-Conjunta. 
Art. 21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria-Conjunta, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março 
de 2020, nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a 
alterá-las. 
Art. 22. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19, em função de evidências epidemiológicas, poderá 
ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos usuários internos e externos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins ou o fechamento de unidades específicas, medidas que serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de 
urgência para a localidade. 
Parágrafo único. O Comitê de Saúde se reunirá para monitorar a situação e subsidiar as decisões da alta administração do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 23. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 24. Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 25. Esta Portaria-Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO I 
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO ÂMBITO DO 
PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS 
Objetivo Geral 
- Apoiar o Poder Judiciário do Tocantins nos planos de Contingenciamento à Pandemia de Covid-19. 
Objetivos específicos 
- Consolidar material público de referência, de órgãos competentes nacionais e internacionais, sobre a COVID-19 e estratégiasde 
mitigação de riscos. 
- Orientar os gestores na gestão de riscos associados à transmissão pela COVID -19. 
- Orientar sobre identificação, notificação e encaminhamento oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana em parceria com 
os sistemas público e privado de saúde; 
- Orientar sobre medidas de proteção no ambiente de trabalho e atuação em diferentes categorias de risco. 
- Orientar sobre medidas de proteção junto aos magistrados e servidores terceirizados e prestadores de serviços. 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
A redação partiu da necessidade de instituir protocolos para a retomada segura, baseando-se em pesquisas e nas 
recomendações existentes nos protocolos da Anvisa e Ministério da Saúde. 
1. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO 
Este eixo estabelece o protocolo com as medidas de prevenção para atendimento interno no âmbito do Poder Judiciário, com o 
objetivo de zelar pela segurança de magistrados, servidores e colaboradores. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- As metas e atividades a serem desempenhadas, neste período, serão acordadas entre o servidor e o gestor da unidade, com 
auxílio da chefia imediata, se for o caso, com estabelecimento de metas estruturadas e reuniões periódicas. O servidor em 
trabalho remoto deverá se apresentar a cada 15 dias na unidade de origem (ou por meio de videconferência), para restruturação 
do plano de trabalho e avaliação pela chefia imediata. 
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- Caberá aos gestores de cada unidade, em comum acordo com os servidores, definir os integrantes de sua equipe que atuarão 
de modo presencial ou remoto. 
- Os gestores deverão estabelecer revezamento de servidores, colaboradores e estagiários, para as atividades que não possam 
ser prestadas à distância sem prejuízo de sua continuidade, a fim de se reduzir o número de pessoas no mesmo ambiente, 
permitindo assim um maior distanciamento entre as estações de trabalho, quando possível. 
- O trabalho remoto restringe-se às atribuições que possam ser realizadas nesta modalidade, designadas por ordens de serviço 
ou em plano de trabalho definido e monitorado pelo gestor da unidade. 
- Os servidores e colaboradores que executam atividades incompatíveis com o trabalho remoto poderão ser avaliados pelo chefe 
imediato, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso. 
- A entrada de magistrados, servidores e colaboradores às unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário Tocantinense 
será condicionada ao uso de máscaras, à higienização precoce das mãos com álcool em gel 70% e à aferição de temperatura 
corporal, bem como a identificação através do uso de crachá. 
2. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 
Este eixo estabelece as medidas de prevenção para o atendimento ao público externo, visando assegurar a satisfação dos 
jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário do Tocantins. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Obrigatoriedade do uso de máscaras, para entrar e permanecer nas dependências do Poder Judiciário do Tocantins; 
- Os acessos às unidades judiciárias e administrativas estará condicionado ao cumprimento das medidas de segurança 
estabelecidas no eixo de segurança do trabalho; 
- Observar as regras de controle de acesso, estabelecidas no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, descrito no Eixo 
Segurança do Trabalho, 
- Redução do volume de pessoas que circulam diariamente nas unidades com o oferecimento de serviços por meio virtual; 
- Para o controle de reeducandos/processados, possibilitar que os referidos usuários externos tenham o referido controle, sem a 
necessidade de mensalmente se fazerem presentes no interior das secretarias criminais ou de execução de pena. 
3. PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Estabelece o controle de acesso às unidades administrativas e judiciárias, que devendo seguir as orientações estabelecidas no 
presente protocolo. 
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
Realizar controle de acesso ao público interno e externo por meio das seguintes medidas: 
- Impedir o acesso pessoas sem máscara; 
- Aferir a temperatura corporal de todos que adentrarem os prédios do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obs: Sendo constatada temperatura acima de 37,8 °C, no caso do público externo, o mesmo deverá ser orientado de acordo 
com o protocolo de saúde estabelecido, devendo assim, ser proibida sua entrada nas dependências de qualquer prédio do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
No caso de servidor com temperatura acima de 37,8 °C, o mesmo deverá ser encaminhado para o centro de saúde do Poder 
Judiciário para orientações e triagem, para fins de controle. Não sendo possível esse atendimento, a equipe de recepção deverá  
orientá-lo de acordo com os protocolos estabelecidos. 
- Identificar e notificar casos suspeitos de COVID-19; 
- Manter a higidez das instalações por meio do acesso controlado de acordo com os protocolos prescritos; 
- Subsidiar informações, para serem utilizadas nas decisões da alta administração; 
- Orientar as equipes de recepção, policiais e segurança para atendimento de acordo com os protocolos estabelecidos; 
- Distribuir EPI´s para a equipe das recepções e aqueles que atuam nas portarias. 
4. COMUNICAÇÃO 
Desenvolver e implementar uma comunicação clara e objetiva com os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, antes 
da retomada das atividades, com divulgação de materiais educativos e de conscientização. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Comunicação interna dos protocolos de limpeza do ambiente de trabalho; 
- Caberá ao Centro de Comunicação Social do TJTO promover a ampla divulgação das orientações contidas nos protocolos 
estabelecidos, estimulando o uso de canais virtuais de atendimento aos públicos internos e externos; 
- Realizar campanhas de conscientização dos protocolos de saúde e biossegurança, como higiene das mãos, uso correto das 
máscaras e como deverão ser higienizadas as estações de trabalho, por meio de folders eletrônico ou similar; 
- As divulgações deverão estar sempre em contínua atualização e em pontos estratégicos, possibilitando o acesso a todos os 
meios possíveis de comunicação; 
- Comunicação enfática das instruções: 
RESPONSABILIDADE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, 
ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS 
- Os magistrados e os gestores das unidades deverão adotar medidas de prevenção à não propagação do novo Coronavírus, 
dando preferência às reuniões por videoconferência, admitindo-se as presenciais somente nos casos extremamente necessários 
e que sejam plenamente asseguradas as medidas de cautela definidas. 
- Manter-se sempre informado sobre os protocolos e diretrizes estabelecidas; 
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- Em caso de sintomas sugestivos para COVID-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, 
diarréia, dor de cabeça, dor no corpo ou conviva com alguém que testou positivo, deverão informar imediatamente à chefia 
imediata, para que sejam tomadas as devidas providências. 
- Obedecer aos critérios de distanciamento social estabelecidos; 
- Aplicar as instruções quanto ao uso pessoal de máscaras e de objetos de uso pessoal. 
DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO - RESPONSABILIDADES TJTO 
Os servidores deverão ser detentores do cuidado consigo próprio e com o outro, devendo assim, no que for possível, auxiliar o 
Tribunal de Justiça na observância das seguintes responsabilidades: 
- Garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as estações de trabalho; 
- Informar através de mídia visual o número máximo de pessoas nas salas, para que seja efetivo o distanciamento, em especial 
as salas de reuniões; 
- Controle de acesso ao público externo, permitindo somente aqueles essenciais ao andamento das atividades; 
- Revisar layouts e ambientes de trabalho, ajustando-os para atender às necessidades sociais de distanciamento – por exemplo, 
através do uso de barreiras físicas quando possível; 
- Modificar os espaços de café/cantina/refeitório para evitar aglomerações, informar a capacidade máxima de pessoas nesses 
ambientes; 
- Aderir a escalas de trabalho, quando não for possível o trabalho remoto; 
- Restringir acesso aos espaços de convivência, se houver; 
- Evitar o uso de elevadores; se utilizado, permitir apenas 1 pessoa por vez; 
- Regime de trabalho remoto para os grupos de Risco (Idosos, gestantes, cardiopatas, imunodreprimidos e portadores de 
doenças que sejam consideradas de risco para infecção pelo COVID-19); 
- É de responsabilidade dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários o uso de máscaras, obedecendo a manutenção 
e higienização das mesmas a cada uso ou descarte, se for o caso; 
- Obedecer ao distanciamento preconizado entre as pessoas; 
- Respeitar o layout dos ambientes de trabalho e evitar aglomerações; 
- Cumprir com os sinais indicativos de distanciamento social; 
- Disponibilizar dispenser de álcool (líquido ou gel a 70%) nos ambientes de trabalho. 
Na Recepção: 
- Disponibilizar álcool 70% gel e orientar os visitantes para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção da porta, cadeira, sofá e bebedouro, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 
três vezes, no início e no final do expediente; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante, duas vezes ao dia. 
Nos bebedouros de água: 
- Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% com frequência, em horários pré-estabelecidos; 
- Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro para o visitante/público externo; 
- Os colaboradores devem usar copos/garrafas de uso pessoal e individual, os quais devem ser higienizados com água e 
detergente, no mínimo uma vez por dia. 
Nas salas de reunião e de uso coletivo: 
- Disponibilizar álcool 70% gel na entrada destes setores e orientar para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% ao final do 
período de uso e/ou a cada troca de evento; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante. 
O vírus pode sobreviver e permanecer capaz de contágio por períodos diferentes em superfícies diferentes. O novo coronavírus 
sobreviveu por 72 horas (3 dias) no aço inoxidável e no plástico; no papelão, a sobrevida foi de 24 horas (1 dia); e no cobre, por 
4 horas. A estabilidade e a viabilidade para contágio do novo coronavírus foram objeto do estudo publicado no New England 
Journal of Medicine (NEJM) por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa norte-americanos e do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. 
Para evitar a proliferação do vírus dentro das dependências do Tribunal de Justiça, anexos e Comarcas é importante que o 
trabalhador ao realizar a limpeza, esteja devidamente paramentado com os EPI’s adequados, tais como: luva de borracha, 
avental, calça comprida, sapato fechado. 
É importante reforçar a limpeza nos locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, braços de 
cadeiras, telefones, bancadas, interruptor, bebedouros, impressoras. Aumentar as estações de lavagem das mãos e 
disponibilização do álcool em gel. Se possível manter os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. 
Montar um plano de limpeza, com escalas e cronograma definidos, para garantir a assepsia dos locais e que as regras com 
relação aos horários e procedimentos sejam cumpridas. Os sanitários coletivos utilizado para o público externo, deverão ter 
controle rigoroso de higienização, aumentando assim a frequência de limpeza. 
ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
Antes de chegar ao consultório: 
- O agendamento da consulta deverá ser feito de forma a minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. 
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- Sugere-se realizar triagem de pacientes com sintomas respiratórios no agendamento. 
- ―O senhor(a) ou seu acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas tosse, dor de garganta, coriza, nariz 
entupido, diarréia febre ou ainda não está sentindo cheiro ou gosto das coisas?‖ 
Em caso afirmativo, sugerir a realização de pré-consulta por telefone com os médicos do Espaço Saúde para avaliar a 
necessidade do paciente ir ao consultório ou encaminhamento para atendimento no hospital. 
Em caso negativo, sugere-se o seguinte roteiro de orientações: 
- ―Para proteger o senhor e os demais pacientes, solicitamos que todos os pacientes e acompanhantes venham de máscara para 
a consulta e que higienizem as mãos com o álcool gel, disponível na recepção assim que chegarem ao consultório‖; 
- ―Caso o senhor(a) comece a apresentar algum sintoma de resfriado até amanhã, solicitamos que entre em contato conosco 
antes de vir ao consultório para que possamos orientá-lo da maneira correta‖; 
- ―Para evitar aglomerações: chegue no horário agendado, evitando atrasar ou mesmo chegar com muita antecedência em sua 
consulta. Se possível, venha sem acompanhante. Estamos nos organizando para ter o mínimo de pessoas na sala de espera ao 
mesmo tempo‖. 
Cabe ressaltar que pacientes com história de diagnóstico confirmado de COVID-19 há mais de 30 dias (considerar a data do 
primeiro PCR para SARS-COV-2 positivo ou tomografia de tórax com sugestão diagnóstica) e assintomáticos há mais de 7 dias, 
poderão ser atendidos seguindo-se o fluxo habitual. 
Adequações na estrutura da recepção do Espaço Saúde: 
- Os recepcionistas deverão utilizar máscara e no balcão será disponibilizado álcool para higienização das mãos; 
- As cadeiras deverão ser organizadas de forma a manter distância de 2 metros entre as pessoas. 
Durante a consulta: 
- Todos os profissionais deverão estar de máscara, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo. Devem ser orientados a evitar 
tocar o rosto e retirar a máscara apenas quando necessário. Para a retirada deve-se higienizar as mãos antes e após e utilizar o 
elástico, sem tocar a parte da frente da máscara. 
- Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras com álcool 70% de limpeza após cada uso por paciente diferente. Realizar o 
atendimento com as janelas abertas, se possível. O ar-condicionado pode ou não ficar ligado. 
- O médico e o paciente deverão usar máscara durante a anamnese. 
- Sugerimos uso de óculos de proteção ou face shield adicionalmente à máscara cirúrgica no exame físico de todos os pacientes 
- Vale lembrar que a principal via de transmissão é o contato com mucosas. Deve-se ter atenção à higienização do estetoscópio 
antes de levar as ogivas aos ouvidos. 
- Deve-se higienizar as mãos antes e após o exame físico e estar atento para não tocar a face com as mãos contaminadas 
enquanto examina o paciente. 
- Após cada consulta, deverão ser higienizadas com álcool 70% ou outro desinfetante todas as superfícies tocadas pelo paciente 
ou acompanhante: mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanômetro, termômetro, etc. 
RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 
Diante das recentes informações epidemiológicas e publicações referentes ao COVID- 19 sabe-se que os profissionais de saúde 
bucal (cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) e a prática odontológica implica em contato direto e próximo do 
cirurgião dentista e o paciente. 
Dessa forma, considerando os riscos de infecção e transmissão do COVID 19 pela exposição à saliva, sangue e outros fluidos 
corporais, através do manejo com instrumentais cortantes e equipamentos rotatórios que produzem aerossóis, foram 
enumeradas algumas medidas preventivas durante os atendimentos. 
MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE ASSISTENCIAL 
- Recomenda-se a pré-checagem para o COVID-19, verificando e registrando sinais e sintomas. 
- Higienizar adequadamente as mãos, respeitando os cinco momentos de higienização. 
- Recomenda-se a realização de treinamentos sobre higienização das mãos para todos os profissionais. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar contato direto com fluidos corporais: profissionais da equipe 
deverão usar Avental/Jaleco, gorro, óculos de proteção facial, máscara e luvas. É importante lembrar que óculos de grau não são 
considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem as proteções laterais. 
- Recomenda-se que a equipe esteja adequadamente paramentada ao receber o paciente no consultório odontológico. 
- Em casos onde o paciente está em áreas de isolamento temporário, o profissional deverá usar máscara cirúrgica, gorro, luvas e 
óculos de proteção. 
- Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de escolha, que oferece maior proteção, deverá ser a N95 ou 
aPFF2. 
- Retirar os Equipamentos de Proteção Individual antes de sair da sala. 
- Para evitar a contaminação, a equipe deve ser treinada quanto aos devidos cuidados na retirada dos equipamentos de proteção 
individual. As máscaras devem ser retiradas por suas tiras ou elásticos e não devem ser tocadas durante o procedimento ou 
colocadas/transportadas no pescoço e bolsos. 
- É fundamental retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender pacientes. 
- Atentar-se para a higienização de aparelhos celulares. 
Os Equipamentos de Proteção Individual, assim como todo o resíduo gerado no tratamento de pacientes, deverão ser 
descartados em ―lixo infectante‖.Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 
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É fundamental que as lixeiras sejam de metal com tampa e pedal, devidamente identificadas como ―lixo comum? e ―lixo 
infectante?. Atenção aos materiais perfuro-cortantes que devem ser descartados no compartimento adequado. Realizar 
desinfecção rigorosa do ambiente (maçanetas, cadeiras, mesas, bancadas, computadores e periféricos) com álcool a 70%. 
- Evitar pacientes em sala de espera e aglomerações dentro da unidade. No consultório odontológico, recomenda-se evitar a 
entrada de acompanhantes, salvo em condições especiais. 
- Nas situações de apoio às equipes de recepção, durante o acolhimento ao usuário, deve ser observada a distância de, no 
mínimo, 1 (um) metro entre profissional-usuário. 
ANEXO II 
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
Levantamento do cenário de casos de COVID-19 entre servidores e magistrados 
O seguinte formulário estatístico de casos de COVID-19 tem por finalidade, realizar um levantamento do cenário epidemiológico 
dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
O que fornecerá subsídios para inovação das ações de cuidados com a saúde, diante da realidade atual. Tornando-se 
Imprescindível a sua participação. 
* Obrigatório 
1. Comarca/unidade 
____________________________________________ 
2. Idade 
_____________________________________________ 
3. Você foi diagnosticado com COVID-19?* 
(    ) Sim 
(    ) Não 
4. Qual foi o período do diagnóstico para o COVID-19? 
(    ) de 1º a 30 de abril de 2020 
(    ) de 1º a 31 de maio de 2020 
(    ) de 1º a 30 de junho de 2020 
(    ) nenhuma das alternativas 
5. Você teve contato com alguém que testou positivo COVID-19? * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
6. Se sua resposta acima foi sim, você ficou em isolamento? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
7. Você tem cumprido as medidas de isolamento social? Entenda isolamento SOCIAL, a obediência e mudança de 
comportamento habitual em função do afastamento social, com atitudes como: não abraçar, não pegar na mão, não receber 
pessoas em casa, não se expor a locais com outras pessoas a não ser aquelas que moram com você. * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
8. Situação de saúde * 
(    ) Diabetes 
(    ) Hipertensão 
(    ) Doenças Imunossupressoras (Lúpus, Artrite reumatóide, HIV/ AIDS e outras) 
(    ) Gestante 
(    ) Doenças respiratórias graves (ASMA, DPOC) 
(    ) Doença Renal Crônica Dialítica 
(    ) Câncer em tratamento com Quimioterapia, Radioterapia ou em uso de 
(    ) Imunossupressores 
(    ) Nenhuma das alternativas 
9. Caso seja do seu interesse e queira algum tipo de orientação, nos colocamos a disposição, para ajudá-lo. Para isso, 
necessitaremos do seu nome e telefone. * 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
  Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 30/06/2020, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

  
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Corregedor-Geral da Justiça, em 30/06/2020, 
às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: HALEY CHARLSTON BEZERRA MOURA DE LIMA. CNPJ/CPF: 
674.025.424-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00231935620158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20150006914, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 427,60 (Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EMPREITEIRA UNIAO S/A. CNPJ/CPF: 02.232.898/0001-59, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00283977620188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180003084, inscrita em 
25/04/2018, referente à ISS-AF; 20180003085, inscrita em 25/04/2018, referente à ISS-AF; 20180003086, inscrita em 
25/04/2018, referente à ISS-AF; 20180003087, inscrita em 25/04/2018, referente à   ISS-AF; 20180003342, inscrita em 
25/04/2018, referente à ISS-NFSE-RF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 435.146,29 
(Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LINDALVA MESQUITA LEAO. CNPJ/CPF: 452.350.401-63, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50333839520128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120021692, inscrita em 
03/01/2011, referente à IPTU; 20120021693, inscrita em 03/01/2011, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 236,16 (duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 498.354.161-68 e ELMA 
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RIBEIRO DOS SANTOS, CPF: 877.679.101-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50002385820068272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20162.108, inscrita em 10/11/2005, referente à TLF; 20346.124, inscrita em 10/11/2005, 
referente à TLF; 20558.114, inscrita em 16/11/2005, referente à TLF; 20833.108, inscrita em   17/11/2005, referente à TLF; 
21329.283, inscrita em 27/01/2006, referente à TLF; 21432.20,  inscrito em 16/03/2006 referente à ISS-DI; 20162.108, 
inscrita em 10/11/2005, referente à TLF; 20346.124, inscrita em 10/11/2005, referente à TLF; 2558.114, inscrita em 
16/11/2005, referente à TLF; 20883.108, inscrita em 17/11/2005, referente à TLF; 21329.283, inscrita em 27/01/2006, 
referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.778,90 (Cinco mil, setecentos e 
setenta e oito reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE LUZIA ALVES DA PAIXAO. CNPJ/CPF: 172.108.792-34, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00021225620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011590, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180011591, inscrita em 04/10/2018, referente à IPTU REV; 20180011595, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180011596, inscrita em 04/10/2018, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.721,88 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: P & M COMERCIAL DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 
ME. CNPJ/CPF: 04.147.941/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00097725720198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20180016249, inscrita em 04/10/2018, referente à ISS-NFSE, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 16.346,83 (Dezesseis Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDSON ARAUJO BONFIM. CNPJ/CPF: 030.661.743-95, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00032354520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180012784, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20180012785, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20180012786, inscrita em 
21/06/2018, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.488,87 (Dois Mil 
e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARNALDO RIBEIRO GOMES. CNPJ/CPF: 898.716.501-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00010763220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180010704, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180010705, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 2.219,75 (Dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: C F C SINAL VERDE LTDA. CNPJ/CPF: 15.671.531/0001-83, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00410629520168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160012760, inscrita em 
22/07/2016, referente à TLF; 20160012761, inscrita em 20/04/2016, referente à MUL-POST, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.473,55 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e 
Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDNA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 286.948.213-20, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00007238920198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180010492, 
inscrita em 28/08/2018, referente à TXS-COLIXO ; 20180010493, inscrita em 21/06/2018, referente à IPTU VER; 
20180010496, inscrita em 25/04/2018, referente à COSIP; 20180010497, inscrita em 25/04/2018, referente à IPTU, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.646,01 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Um 
Centavo), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
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termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMERCIAL ALFA LTDA - ME. CNPJ/CPF: 07.355.942/0001-31, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00459755220188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180009399, inscrita em 
25/04/2018, referente à ISS-NLDMS; 20180009400, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180009402, inscrita em 
31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180009405, inscrita em   22/07/2016, referente à TLS; 20180009408, inscrita em 
22/07/2016, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.856,52 (Quinze mil, 
oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VERA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA. CNPJ/CPF: 695.792.701-63, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00162366820178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170014420, inscrita em 
05/02/2014, referente à COSIP; 20170014421, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20170014422, inscrita em 
22/07/2016, referente à IPTU; 20170014423, inscrita em   22/07/2016, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 1.978,35 (Um Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUZIA DO NASCIMENTO VIEIRA. CNPJ/CPF: 840.547.781-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00295869420158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150009813, inscrita em 
26/05/2015, referente à IPTU; 20150009814, inscrita em 26/05/2015, referente à TXS-COLIXO; 20150009815, inscrita em 
26/05/2015, referente à TXS-COLIXO; 20150009816, inscrita em   26/05/2015, referente à IPTU, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 839,28 (Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
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Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TANIA IZABEL SANTANA DUARTE. CNPJ/CPF: 186.938.301-04, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00326325720168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160008469, inscrita em 
05/02/2014, referente à IPTU; 20160008470, inscrita em 06/04/2016, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 2.932,71 (Dois Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. CNPJ/CPF: 884.849.041-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016550720108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090074602, inscrita em 
13/01/2009, referente à TXL-FUNC; 21406.246.92705.9, inscrita em 27/01/2006, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 826,92 (Oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE JOSE AMIR DA SILVA. CNPJ/CPF: 136.949.951-53, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00192529320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180000541, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20180000542, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20180000543, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180000544, inscrita em   06/03/2017, referente à IPTU, 20180000545, inscrita em 
24/08/2017, referente à IPTU REV; 20180000546, inscrita em 24/08/2017, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.320,58 (Três Mil e Trezentos e Vinte Reais e Cinquenta e Oito Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCISCA DA ROCHA SANTOS. CNPJ/CPF: 
212.518.781-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00059981920198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180014810, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20180014811, inscrita em 04/10/2018, referente à IPTU REV , cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.086,39 (Três Mil e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Nove 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GLAUZY SALES DE CAMARGO. CNPJ/CPF: 025.067.731-85, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00434729220178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170026858, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20170026859, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 4.277,22 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CHR ALVES DOS SANTOS SILVA - ME. CNPJ/CPF: 14.721.668/0001-32, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00294750820188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180004485, 
inscrita em 25/04/2018, referente à TLS; 20180004486, inscrita em 25/04/2018, referente à TLF; 20180004487, inscrita em 
26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180004488, inscrita em   27/04/2018, referente à ISS-SN, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.786,14 (Três Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JB AUTO CENTER LTDA. CNPJ/CPF: 08.752.869/0001-02, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00280418120188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180003701, inscrita em 
25/03/2015, referente à TLF; 20180003702, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180003703, inscrita em 
27/04/2018, referente à ISS-SN (PGFN), cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.064,89 
(Três Mil e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARCELO PAGANI CARDOSO. CNPJ/CPF: 000.345.041-41, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00269834320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180002859, inscrita em 
25/04/2018, referente à MUL-POST; 20180002860, inscrita em 25/04/2018, referente à MUL-POST; 20180002861, inscrita 
em 06/03/2017, referente à IPTU; 20180002862, inscrita em   06/03/2017, referente à COSIP, 20180002863, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20180002864, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20180002865, inscrita em   
06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.209,90 (Cinco Mil e 
Duzentos e Nove Reais e Noventa Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUANA COELI PAIVA PIMENTA DE MELO. CNPJ/CPF: 630.452.302-53, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50023522820108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090072087, 
inscrita em 27/01/2006, referente à ISS-AU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.730,04 
(Um mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ENGEC CONSTRUÇÕES  LTDA. CNPJ/CPF: 03.756.126/0001-89, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50000685720048272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 34275, inscrita em 
01/01/2000, referente à ISS-AF; 34276, inscrita em 01/01/2000, referente à ISS-AF; 34277, inscrita em 01/01/2002, referente 
à ISS-AF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 127.693,18 (Cento e vinte e sete mil, 
seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JEANNE D'ARC AIRES. CNPJ/CPF: 02.638.400/0001-52, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50000082620008272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 21766, inscrita em 
01/10/1998, referente à ISS-PC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.161,09(um mil, 
cento e sessenta e um reais e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA FERREIRA DE SOUZA. CNPJ/CPF: 556.617.501-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50018953020098272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090069189, inscrita em 
13/01/2009, referente à TXL-FUNC; 21424.247.98048.9, inscrita em 27/01/2009, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.650,13 (Um mil, seiscentos e cinquenta reais e treze centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NERI ULISSES DA SILVA BARBOSA. CNPJ/CPF: 201.574.441-04, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00017869120158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029433, inscrita em 
05/02/2014, referente à TLF; 20140029434, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 1.316,07 (Um Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA. CNPJ/CPF: 012.027.285-70, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00375021420178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170017101, inscrita em 
24/02/2017, referente à ITBI-AF; 20170017104, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 4.398,87 (Quatro Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios executado: DEMERVAL DE SOUZA CARNEIRO. CNPJ/CPF: 764.354.071-34 
e SORAILE DA SILVA, CPF: 282.315.358-61, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00223193720168272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20160005815, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20160005816, inscrita em 25/03/2015, referente 
à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.602,59 (Um Mil e Seiscentos e Dois Reais e 
Cinquenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: L C LEDA. CNPJ/CPF: 07.859.113/0001-96, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - nº 00384230720168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160010895, inscrita em 20/04/2016, referente à 
TLF; 20160010896, inscrita em 20/04/2016, referente à MUL-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 1.583,61 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARARATE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 14.872.540/0001-70, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00429552420168272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
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Ativa nº(S). 20160019557, inscrita em 26/10/2015, referente à TLLOC; 20160019558, inscrita em 22/07/2016, referente à 
TLF; 20160019559, inscrita em 22/07/2016, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 1.251,07 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MELLINA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA. CNPJ/CPF: 314.726.858-
65, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00035553720158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029785, 
inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20140029786, inscrita em 08/01/2013, referente à TLS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.202,01 (Um Mil e Duzentos e Dois Reais e Um Centavo), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SANDRA GUSMAO DE SOUZA. CNPJ/CPF: 291.418.692-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00393073620168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160011677, inscrita em 
05/02/2014, referente à COSIP; 20160011678, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20160011679, inscrita em 
20/04/2016, referente à IPTU; 20160011680, inscrita em 20/04/2016, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 1.594,88 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LAUDI BARROS BATISTA. CNPJ/CPF: 281.587.841-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00024248520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011088, inscrita em 
04/10/2018, referente à IPTU VER; 20180011089, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20180011090, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.818,49 (Dois Mil e 
Oitocentos e Dezoito Reais e Quarenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
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parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MADRUGA E CARVALHO LTDA - ME. CNPJ/CPF: 17.112.121/0001-28, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00456098120168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160019811, 
inscrita em 15/08/2016, referente à ISS-NLDMS-P; 20160019812, inscrita em 22/07/2016, referente à TLF, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.486,63 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e 
Sessenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CESARINO AUGUSTO CESAR PEREIRA SOBRINHO. CNPJ/CPF: 
492.799.397-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00442867020188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180008590,  inscrita em 28/08/2018, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 2.832,32 (Dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VALDIRENE VIEIRA PIZZONI. CNPJ/CPF: 767.256.859-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00413483920178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170024881, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20170024882, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 15.765,35 (Quinze Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SILVESTRE GUEDES TEXEIRA. CNPJ/CPF: 314.996.511-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00439102120178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170026159, inscrita em 
22/07/2016, referente à IPTU; 20170026160, inscrita em 22/07/2016, referente à COSIP; 20170026161, inscrita em 
05/02/2014, referente à COSIP; 20170026162, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 1.621,63 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NATANAEL MANOEL DA SILVA. CNPJ/CPF: 112.752.781-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00419789520178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170026690, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20170026691, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 5.790,83 (Cinco Mil e Setecentos e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARLENE REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS, PROD. DE PERF. 
E ODONTOLOGIA LTDA. CNPJ/CPF: 02.625.744/0001-27, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00041188920198272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180015702, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180015703, inscrita em 
06/03/2017, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.918,89 (Três Mil e 
Novecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RICARDO RODRIGUES DE SOUZA. CNPJ/CPF: 149.979.698-69, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00040764020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180015669, inscrita em 
21/06/2018, referente à ISS-AUTONO; 20180015671, inscrita em 21/06/2018, referente à TLF; 20180015672, inscrita em 
21/06/2018, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.990,22 (Dez Mil e 
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Novecentos e Noventa Reais e Vinte e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALPHA REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. 
CNPJ/CPF: 09.512.854/0001-21, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00203216320188272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20180000966, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180000967, inscrita em 24/08/2017, referente à 
ISS-DMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 36.579,94 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos 
e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: : EVANDRO MIRANDA BOREM. CNPJ/CPF: 591.153.786-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00264615520148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140005936, inscrita em 
05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20140005937, inscrita em 04/01/2012, referente à TXL-FUNC; 20140005938, inscrita 
em 05/02/2014, referente à TX-ALV-FUN, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.841,97 
(Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: : ESCLIPPEGIL ESCOLA LIV E PAP PEQ GIRASSOL. CNPJ/CPF: 
26.749.721/0001-92, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00358072520178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20170022275, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 23.201,56 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 

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 00093724320198272729 
DENUNCIADO: ADALCI BARBOSA 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 ADALCI BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado, cobrador, natural de Miracema do Tocantins-TO, nascido 
em 21.05.1960, filho de e de IVANILDE BARBOSA DA SILVA, inscrito no R.G. n. 066584742018-7 SSP-MA e CPF n. 
484.668.161-00, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas 
penas artigo 129, parágrafos 1º, I e 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada 
na sentença o valor mínimo devido a título de indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo 
Penal, referente aos autos de Ação Penal n.º 00093724320198272729, 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 22/05/2020. Eu, JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA, Técnica 
Judiciária, Mat. 199521 digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00213346320198272729 
DENUNCIADO: JONATAS RODRIGUES SANTOS 
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 JONATAS RODRIGUES SANTOS, rasileiro, desempregado, natural deGuaraí-TO, nascido em 07.10.1994, 
filho de Justino Silva Santos e Mariade Fátima Rodrigues Santos, inscrito no CPF n. 055.730.671-09, para tomar ciência da ação 
penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na 
modalidade do artigo 7º, I da Lei11.340/2006, na modalidade do art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006, devendo ser fixada nasentença 
o valor mínimo devido a título de indenização, nos termos do art. 387, IV do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º 
00213346320198272729, 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 08/07/2020. Eu, JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00436977820188272729 
DENUNCIADO: ISMAEL BARBOSA MARTINS 
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 ISMAEL BARBOSA MARTINS Qualificação: brasileiro, união estável, lavrador, natural de Palmas-TO, 
nascido aos 08/01/1994, filho de Lardilau Barbosa de Carvalho e Ivani Martins Gomes, inscrito no RG sob n° 990.649 SSP-TO, 
CPF inscrito sob n° 036.797.111-90, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo 
a condenação nas penas do  129, § 9º, do CP, na modalidade do artigo 7°, inc. I e II da Lei n° 11.340/2006, referente aos autos 
de Ação Penal n.º 00436977820188272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
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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, especif icar 
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 08/07/2020. 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 00311949320168272729 
Denunciado: CHRISTIAN JOSÉ QUINTANA PINEDO 
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 00311949320168272729 , tendo como Réu: 
CHRISTIAN JOSÉ QUINTANA PINEDO, brasileiro naturalizado, natural Peru, matemático, casado, nascido aos 16/05/1954, filho 
de Christian Quintana Fernandes, e Noemi Pinedo de Aguila, portador do RG n° 7358177 SSP/PR e inscrito no CPF n" 
010.895.487-02, 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. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal 
finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) 
acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) 
precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 26 de 
novembro 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 08/07/2020. 
Eu, JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA, matricula 199521 , digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00062768820178272729 
Denunciado: ADEILSON LIMA MARTINS 
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 00062768820178272729 , tendo como Réu: 
ADEILSON LIMA MARTINS, brasileiro, união estável, vendedor, nascido aos 12/05/1978 em Dom Pedro-MA, filho de Eugênio 
Marcos Martins e Gregória Pereira Lima Martins, RG nº 1055039, SSP-TO, CPF 002.656.663-09, 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, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo 
pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º, na modalidade dos 
artigos 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006. Individualização da(s) pena(s) Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do 
Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos fundamentos que seguem: 1ª fase: Na falta da indicação especificada 
de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da 
pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes 
e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de 
circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da penabase no patamar mínimo e fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. 
2º Fase: Eventual ATENUANTE não merece consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do 
STJ). As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso II, letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de 
condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de caracterização de bis in idem. Sem alteração da pena nesta fase. 3º 
Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a 
pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção. DA PENA CONCRETA FINAL 
Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 03 
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(três) meses de detenção. Do cumprimento da pena concreta final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais 
favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado 
a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito 
para o cumprimento da pena e progressão de regime, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 
4464). Tenho por incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal 
medida não seria adequada, tampouco de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências 
outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Estando o denunciado solto em relação a 
estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 
387, §1º). A acusação registrou na denúncia a necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de 
indenização, o que merece ser acatado de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída 
do RESP respectivo (Tema 983): ―Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a 
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, 
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória‖. Fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa interessada 
promova pedido complementar no juízo cível diverso que não este especializado. Condeno também o aqui o acusado ao 
pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos 
termos da lei e diretamente no juízo da execução. Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, 
oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar as seguintes providências, adequando-as 
ao resultado: ? Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); ? 
Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou 
dúvida, lançar conclusão sob certificação; ? Inscrição do nome do condenado no rol dos culpados; ? Comunicação à Justiça 
Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do Brasil; ? Inscrição e/ou 
comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; ? Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, 
com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no 
sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da 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 e 
ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 09 de março de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. ―JUIZ 
DE DIREITO‖ E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e 
afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 08/07/2020. Eu, JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA, matricula 199521, 
digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR VANDRÉ MARQUES E SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível se processam os 
autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO autuada sob o nº 0002551-50.2020.8.27.2741 , proposta por CLEIDILSON DA SILVA 
LIMA, em desfavor de CLEIDIMAR PEREIRA CARVALHO , sendo o presente, para CITAÇÃO da requerida: CLEIDIMAR 
PEREIRA CARVALHO , brasileira, casada, dona de casa, natural de Araguaína/TO, nascida aos 12/06/1980, filha de Ildemar 
Felipe da Silva e Martinha Pereira Carvalho, RG nº 1.500.359, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 
018.978.921-28, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, Telefone (63) 992523919, residente e domiciliada em 
local incerto e não sabido, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.. Tudo de conformidade com o 
despacho exarado pelo MM. Juiz de Direito evento 3, a seguir transcrito: ―...Trata-se de ação de divórcio litigioso em que não há 
bens a serem partilhados. I – DEFIRO a assistência judiciária gratuita. DEFIRO, também, a citação por edital. Considerando que 
será pouco provável o comparecimento do réu em virtude de sua citação ficta e, com base no princípio constitucional da razoável 
duração do processo, DEIXO DE DESIGNAR audiência de conciliação. II – CITE-SE a parte requerida por edital para, querendo, 
contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, o qual deverá ser PUBLICADO 
uma única vez no Diário da Justiça, fluindo o prazo para contestar a partir da publicação. III – Havendo revelia, NOMEIO curador 
especial do requerido, com base no art. 72, II e parágrafo único do CPC, o Defensor Público atuante nesta Comarca (exceto o 
que estiver assistindo a parte autora), que deverá ser intimado, para apresentar contestação no prazo legal. IV – Apresentada a 
contestação, venham conclusos para sentença no localizador CLS SENTENÇA  FAMÍLIA/INFÂNCIA. CUMPRA-SE. Em 
24/06/2020. Assinado eletronicamente pelo juiz VANDRÉ MARQUES E SILVA.‖ E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de julho do ano de 
dois mil e vinte. Eu, Marinalva de Sousa, Técnica Judiciária em exercício na Escrivania Cível que digitei e subscrevi. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1º Vara Civil 
  
PROCEDIMENTO COMUM CIVEL  
Nº do Processo: 0004451-98.2020.8.27.2731/ Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins  
Órgão Julgador: Juízo da 1ª Vara Cível de Paraíso do Tocantins 
Autores/Requerentes: DIVINO VIEIRA DA SILVA E ALDA MARIA DAMASIO VIEIRA 
Requerido: ANTONIO OTTONI NETO 
  

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 831881 
  

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
(238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). 

  
Adolfo Amaro Mendes, Juiz de Direito Titular da 1º Vara Civil da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ 
SABER, O PRESENTE EDITAL: 
ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 0004451-98.2020.827.2731; Chave do processo: 676373096020; Natureza da Ação: Ação 
Usucapião Extraordinária; Autor(es)/Requerente: DIVINO VIEIRA DA SILVA E ALDA MARIA DAMASIO VIEIRA; Advogados 
do Requerente: Dr. Whillam Maciel Bastos, OAB/TO nº 4340 e Drª Joana Dark Machado Cartaxo de Souza, OAB/TO nº 4766; 
Requerido: ANTONIO OTTONI NETO; Confinantes/Confinantes Assentados: ADELIO PEREIRA DA GLÓRIA, DENISE 
NUNES DOS SANTOS MORAIS, JOSÉ LIMA CARDOSO, MAILSON MAIA DE SOUZA, CARLOS CESAR PELIZARI, RITA 
MARTINS DA SILVA, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, JOSE ALBERTO DE MORAIS, MARIA APARECIDA GOMES TENORIA, 
LUIS PIRES TEODORO, MARIA IRACY DOS SANTOS LIMA CARVALHO, JOAQUIM JESUS DE ASSIS, TATIANA DA SILVA 
CONCEIÇÃO RENZ, CID GASTÃO DE MAGALHÃES FILHO, ANTONIELA OTTONI, EVA COELHO DA GLORIA; Valor da 
causa: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); Curador Especial nomeado aos confinantes incertos, interessados 
ausentes, incertos e desconhecidos: Defensora Pública: CITAR OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES 
DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADO 
(NCPC, artigos 257 e 259). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES DESCONHECIDOS, 
OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADO, aos Termos da Ação de 
Usucapião Extraordinária, que tem como Requerentes: DIVINO VIEIRA DA SILVA E ALDA MARIA DAMASIO VIEIRA, 
conforme consta nos autos, petição inicial, documentos e despacho, para querendo, responderem/contestarem a ação 
proposta, no prazo de Quinze (15) dias, contados do vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e 
confessados os fatos articulados pela autora/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos 
artigos (238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terreno com área de 137,61ha 
(cento e trinta e sete hectares e sessenta e um ares), constituído pelo Lote nº 125 (cento e vinte e cinco), Loteamento 
Marianópolis, Gleba 07, 3ª Etapa, com área de 2.339.2857ha (dois mil trezentos e trinta e nove hectares, vinte e oito ares e 
cinquenta e sete centiares). Devidamente registro no Cartório do 1º Ofício e Registro Geral de Imóveis de Divinópolis do 
Tocantins - TO, no Livro 2D, ás folhas 163. R.01 da Matricula 1058 em data de 21 de Agosto de 1.996, de propriedade do 
Requerido, senhor ANTONIO OTTONI NETO. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º Andar, Centro, Edifício do Fórum, 
Fone/Fax (063) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, 16 de Junho de 2.020. Eu, Iolanda Alves Câmara Castro, 
Servidora de Secretaria, o digitei. 
CERTIDÃO 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente, no placar do Edifício do  Fórum local. 
É verdade e dou fé. 
Data Supra.   
 

PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA N° 0000710-21.2018.8.27.2731/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: MARCELO RIBEIRO GARCIA RÉU: CLÉIA CASTRO SOUZA RÉU: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA 
LTDA. EDITAL N° 761209 DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias ORIGEM: Processo Eletrônico: n° 0000710-21.2018.827.2731; 
Chave Processo n°: 932584875118; Natureza da Ação: Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária; Autor(es): 
BANCO BRADESCO S/A; Advogados dos Autores: Renato Chagas Correa da Silva - OAB/TO n° 4867A e Cristiana 
Vasconcelos Borges Martins - OAB/TO n° 5630A; Requerido(s): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA LTDA nas 
pessoas de seus intervenientes garantidores MARCELO RIBEIRO GARCIA e CELIA CASTRO SOUZA. CITANDO: 
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA LTDA -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 
10.834.001/0001-95, e seus intervenientes garantidores MARCELO RIBEIRO GARCIA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o 
n°. 914.721.481-34, e CLEIA CASTRO SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°. 898.086.221-00. 
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OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR ao(s) requerido(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, aos termos da Ação de Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária, para, querendo, RESPONDER(EM)/CONTESTAR(EM) a ação em QUINZE (15) DIAS e/ou 
pagar o TOTAL DA DÍVIDA apresentada pelo AUTOR na petição inicial, no prazo de CINCO (5) DIAS para liberação do 
bem(pagar a integralidade da dívida -entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial-
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, MAIS custas, taxa judiciária e despesas 
adiantadas pela parte autora e verba honorária de 10% sobreo total da dívida, TUDO na forma do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Dec 
Lei 911/69, com a redação dada pela Lei Federal n° 10.931/04e REsp n. 1.418.593/MS -(2013/0381036-4) -Rel. Min. Luiz Felipe 
Salomão - SEGUNDA SEÇÃO -Recurso Repetitivo = artigo 543-C, do Código de Processo Civil, julgado em 14-6-2014). 
ADVERTINDO-LHES: Que se não oferecerem resposta/contestação no prazo legal, serão considerados revéis e reputar-se-ão 
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, n° 265, 1° andar, Centro, Ed. Fórum, 
Fone/Fax (0**63) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do Tocantins/TO, 01 de junho de 2020. Eu, Glacyneide Borges Rocha, 
Técnica Judiciária, o digitei. Documento eletrônico assinado por ADOLFO AMARO MENDES, Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 280/2020, de 08 de julho de 2020 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, matrícula nº 352443, relativas ao exercício 

de 2020, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
 
Portaria Nº 1241, de 08 de julho de 2020 
Atribui à Diretoria de Infra-Estrutura e Obras – DINFRA, do Tribunal de Justiça do estado do Tocantins, competência para 
implementação das ações oriundas da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, no âmbito do Poder Judiciário do 
estado do Tocantins e dá outras providências. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO a Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece em seu 
Art. 11, que os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 devem 
criar unidades administrativas específicas, diretamente vinculadas à Presidência de cada órgão, responsáveis pela 
implementação das ações da respectiva Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão; 
CONSIDERANDO as dificuldades estruturais deste órgão para a criação, de imediato, da unidade específica para implementação 
das ações estabelecidas pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. 
CONSIDERANDO a necessidade em dar cumprimento ao que rege o Art. 11 da Resolução nº 230/2016, do Conselho Nacional 
de Justiça;  
CONSIDERANDO a existência de unidade administrativa, Diretoria de Infra-Estrutura e Obras – DINFRA, na estrutura do 
Tribunal de Justiça de estado do Tocantins, que poderá executar a implementação das medidas que assegurem a ampla e 
irrestrita acessibilidade física, arquitetônica, comunicacional e atitudinal, na forma direcionada pela Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão. 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 18.0.000002809-2. 
RESOLVE: 
Art. 1º Atribuir à Diretoria de Infra-Estrutura e Obras – DINFRA, Unidade Administrativa integrante da estrutura do Tribunal de 
Justiça do estado do Tocantins, competência para implementar as diretrizes, determinações e ações oriundas da Comissão 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do estado do Tocantins, observando os dispositivos constantes dos 
incisos de I a XIV do Art. 10, da Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sem 
prejuízos de outras obrigações inerentes ao fiel cumprimento da norma. 
Art. 2º Casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Conjunta Nº 17/2020, de 27 de maio de 2020 
Dispõe sobre a organização para realização de audiência por videoconferência nas unidades prisionais. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta/TJTO nº 9, de 7 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado Tocantins; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Resolução CNJ nº 314, de 20 de abril de 2020; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Portaria Conjunta/TJTO nº 23, de 30 de junho de 2020, do Tribunal de Justiça do 
Estado Tocantins; 
CONSIDERANDO que em razão de recursos limitados e do curto espaço de tempo para a implantação, as unidades prisionais 
do Estado do Tocantins contam apenas com um equipamento de transmissão vídeo conferência, por unidade; 
CONSIDERANDO a necessidade de organização da pauta para se evitar conflitos de audiências em que necessite a 
participação de pessoa custodiada; 
CONSIDERANDO que as audiências podem ser designadas por cada juízo competente; 
CONSIDERANDO que a unidade prisional irá viabilizar realização de audiências com pessoas custodiadas conforme a pauta 
encaminhada pelo juízo competente; 
CONSIDERANDO o processo SEI nº 20.0.000005859-0 
RESOLVE: 
Art. 1º As teleaudiências serão designadas pelo juízo competente, cuja pauta será disponibilizada quinzenalmente à diretoria da 
unidade prisional em que se encontram os custodiados.  
§ 1º A diretoria da unidade prisional terá o prazo de dois dias para organizar a realização das audiências pautadas e informar o 
juízo competente. 
§ 2º Excedida a tolerância máxima de 15 minutos, a conexão será interrompida para realização da teleaudiência seguinte. 
Art. 2º A diretoria da unidade prisional deve possibilitar a participação do advogado ou defensor público onde o seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
Parágrafo único. Caso seja informada a impossibilidade de o detento permanecer desacompanhado com o equipamento 
empregado na teleaudiência, tal circunstância deverá ser registrada na ata de audiência e o juiz presidente decidirá sobre 
eventual prejuízo para a realização do ato. 
 Art. 3º A disponibilização e manutenção dos equipamentos de videoconferência e do software a ser empregado são de 
responsabilidade das respectivas instituições usuárias. 
§ 1º Para a realização da videoconferência será empregado o software disponibilizado pelo CNJ, acessível mediante 
cadastramento prévio em <https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/cadastro/>. 
§ 2º Tutoriais para instalação e uso do software estão disponíveis em <https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-
nacional/>. 
§ 3º Eventual impossibilidade técnica de emprego da solução disponibilizada pelo CNJ será prontamente comunicada à 
Presidência do Tribunal de Justiça para conhecimento, controle e indicação de software alternativo, ouvida a Diretoria de 
Tecnologia da Informação e a Secretaria de Cidadania e Justiça. 
§ 4º As unidades prisionais devem disponibilizar e-mail ou número de celular para realização da teleaudiência. 
§ 5º No dia e hora designados o diretor ou agente penitenciário indicado deverá se conectar ao equipamento e acessar o link 
enviado pelo juízo competente. 
Art. 4º Os casos omissos serão conhecidos e decididos pela Presidência e pela Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Corregedor-Geral da Justiça 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1192/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 104/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000000541-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que tem por objeto a 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. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula nº 353243, como gestora do contrato nº 104/2020, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula nº 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1177/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 103/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000010487-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda - EPP??, que tem por objeto a 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 pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Alessandro Maranhão Noleto, matrícula nº 236745, como gestor do contrato nº 103/2020, o servidor 
Jacson Castro de Souza, matrícula nº 354675 como substituto, para, nos termos do ―caput‖ do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000008857-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 87/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 54/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE01929 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 00.300.400/0001-12 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de mobiliários (gaveteiro volante com 3 gavetas e rodízios duplos – 50 unidades), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 07 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000009004-3 
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PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 11/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 46/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE01928 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Distribuidora Floriano EIRELI - ME. 
CNPJ: 02.610.348/0001-26 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de construção (abraçadeira – 200 unidades, disco de corte para ferro – 10 unidades, 
Parabolt para fixação – 50 unidades, rolo anti respingo – 90 unidades, pincel de pelo – 75 unidades, lâmina de serra – 50 unidades, broca de 
encaixe – 20 unidades, caixa de embutir para parede de gesso – 50 unidades, esponjoso – 300 unidades e porta madeira laminada – 5 
unidades), para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
VALOR TOTAL: R$ 2.464,10 (Dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3067 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 24, 26 e 42. 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 07 de julho de 2020. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020 – SRP 
COM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA O ITEM 1 

COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA O ITEM 2 
Processo nº 20.0.000002230-7- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 053/2020 – SRP 
Tipo: Menor preço por item. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços, visando a aquisição futura de scanners de documentos, para atender as demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 10 de julho de 2020. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 24 de julho de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, 
Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 19:00 
horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 09 de julho de 2020. 

  
Cláudio Barbosa da Silva 

Pregoeiro 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2017 
PROCESSO 17.0.000026671-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 155/2017, por mais 12 
(doze) meses, ou seja, pelo período de 31/10/2020 a 30/10/2021, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) 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: 09 de julho de 2020.  

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO 
PROCESSO 20.0.000002572-1 
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 5/2020 
CEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CESSIONÁRIO: Município de Tocantínia 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a Cessão de Uso de imóvel urbano, localizado na Avenida Tocantins, s/nº - Centro, 
Tocantínia/TO, de propriedade do CEDENTE, atualmente sem funcionalidade, para uso do CESSIONÁRIO destinado para o desempenho 
das políticas públicas do Poder Executivo Municipal. 
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VIGÊNCIA: A presente Cessão de Uso é conferida pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a viger a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 281/2020, de 08 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUISMAR SEBASTIÃO LUCIANO BARBOSA, matrícula nº 352523, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 02 a 31/07/2020, a partir de 13/07/2020 até 31/07/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 19/04/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 282/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LETICIA QUEZADO ANDRADE, matrícula nº 353065, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 06 a 20/07/2020, a partir de 06/07/2020 até 20/07/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 12 a 26/10/2020, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Lilian Bessa Olinto 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 283/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora RAIMUNDA MARIA DE JESUS, matrícula nº 352868, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
marcadas para o período de 06/07 a 01/08/2020, a partir de 06/07/2020 até 01/08/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 18/01 a 13/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Lilian Bessa Olinto 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 447/2020, de 08 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 2020/75169;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA, matrícula nº 352983 , CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período de 02/08/2020 a 02/08/2021 , com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
LILIAN BESSA OLINTO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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