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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018038-43.2017.8.27.0000/TO 
RELATOR: Juiz ZACARIAS LEONARDO 
PRESIDENTE: Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
PROCURADOR(A): VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
AGRAVANTES: MILTON CAMPOS DE BRITO / ZULMA SANTOS DE BRITO 
ADVOGADOS: RODOLFO MAGNO DE MACEDO (OAB TO6831A) / RODRIGO MAGNO DE MACEDO (OAB TO6420B) 
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL MIRANTE DO LAGO 
ADVOGADOS: RONALDO ANDRÉ MORETTI CAMPOS (OAB TO2255B) / REMILSON AIRES CAVALCANTE (OAB TO1253) 
AGRAVADOS: EDMUNDO GALDINO DA SILVA / FÁTIMA REGINA MENEZES GOUVEIA PINTO / WESLEY CANDIDO VIEIRA 
ADVOGADO: AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR (OAB GO35223) 
AGRAVADOS: ADAUTON LINHARES DA SILVA /ADELIO DE ARAUJO BORGES JUNIOR / ANDREA LISBOA BARBOSA / 
ANTONIO CARLOS BATISTA DA ROCHA / CLÉBER JOSÉ BORGES SOBRINHO / CARLOS HENRIQUE AMORIM / CLAIR 
SIMONE BARBOSA DE CARVALHO / CLAUDIOMAR FERREIRA DA SILVA / CRISTIANO SANTOS DE BRITO / DEMERVAL 
PEREIRA ROCHA / DIVINO SEMÃO PIRES / DONIZETE ROSA DE PAULA / EDMUNDO DUALIBE BARBOSA / ELVANDO 
LACERDA DOS SANTOS / ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO / ESPÓLIO DE LUCIO ALVES DE LIMA / EVIO 
EUSTAQUIO MELO SOARES / FABRICIA LIMA DO PRADO / FERNANDO CORDEIRO DE SOBRAL / FLAVIO TERENCE 
BARREIRA DE SOUSA / FLORISVALDO CASTRO E SILVA / GERALDO LOURENÇO DE SOUZA NETO / GILSON ALVES 
PEREIRA / IRENIDES TEIXEIRA / ISMAEL GELAIN / ISVANILDE MONTEIRO DA SILVA / IVAN CORDEIRO RIBAS / JOÃO 
HUMBERTO TELES DE MENEZES / JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA / JONAS MÂNICA / JOSÉ CALAZANS MARTINS / JOSE 
CARLOS FERREIRA / JOSE CARLOS OCTAVIANO / JOSÉ CARLOS VIEIRA DE RESENDE / JOSÉ DE PAULA DA SILVA / 
JOSE GOMES DE BRITO / JUANES ALVES FAGUNDES / JUSTINO AIRES DOS SANTOS / JUSTINO CERQUEIRA SALES 
JUNIOR / LINDOMAR AMARAL PARENTE / LUIZ CARLOS DA SILVA / LUVÂNIA NOLETO CARVALHO / MARCELO COSTA 
MAIA / MARCELO SANTOS DE SOUZA / MARIA JOSE CORREA GAMA SOUZA / MARINA PEREIRA JABUR / MESSIAS 
JABUR NETTO / MISILVAN CHAVIER DOS SANTOS / NADIR RODRIGUES NOBRE MARTINS / ODAIR DOS REIS BARBOSA 
/ PAULO LUSTOSA MILHOMEM / PEDRO HENRIQUE TELES DE MENEZES / RODOLFO COSTA MASCARENHAS / RONA 
RODRIGUES SANTOS / RONY DE CASTRO PAULINO / ROSANIA DE SOUSA FRANÇA / SÍLVIO ROBERTO DA SILVA / 
SONIA MARIA BORGES CARVALHO LEMOS / SUELY DAS GRAÇAS LOPES FARIA / TARCÍLIO CARREIRO QUIXABEIRA / 
THELMA SHIRLEY BARBOSA SILVA / THIAGO FRANCO SANTANA / VANDERLEI MOCO MICLOS / VANDERLEY ANICETO 
DE LIMA / VANIR DE FÁTIMA SILVA / VICTOR ALEXANDRE SEVERINO BARROS / VINICIO GOMES BARBOSA / VOLNEI 
PEREIRA AIRES PIMENTA / WILTON JOSÉ DE SOUSA / WILSON ISIDORO / WLAUDINEI BARBOSA DE SOUZA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO ERROR IN PROCEDENDO. ACÓRDÃO COMBATIDO NÃO 
REFORMOU DECISÃO QUE JULGA PARCIALMENTE O MÉRITO. NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE PREVISTA NO 
ARTIGO 942, §3°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VOTO DIVERGENTE. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inicialmente, cabe ressaltar que a norma prevista no artigo 942 do 
Código de Processo Civil não é aplicável ao agravo de instrumento, exceto se reformar decisão que julga parcialmente o mérito, 
nos termos do que dispõe o §3°, inciso II, do dispositivo citado alhures. Não é o caso dos presentes autos, uma vez que o 
recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para 
averbação da existência da ação de origem. 2. Ao analisar o acordão combatido verifica-se que, na verdade, o relator foi 
acompanhado pelos vogais. O trecho é bastante claro ao afirmar: “acompanho o voto proferido pelo eminente desembargador 
relator”, que negou provimento aos embargos de declaração anteriores. 3. Não configurada a hipótese prevista na lei processual, 
não há que se falar em error in procedendo. A ampliação do quórum, de fato, não deve ser realizada. 4. Embargos de declaração 
conhecidos e não providos. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER e 
NEGAR PROVIMENTO aos presentes aclaratórios, mantendo incólume o acórdão vergastado, nos termos do voto do relator. 
Palmas, 25 de junho de 2020. 
 

Comunicados 
  

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÕES ORAIS POR 
VIDEOCONFERÊNCIA 

  
EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 13, DE 22 DE JUNHO DE 2020, CONVOCO A 5ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÕES ORAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA DA 2ª CÂMARA 
CÍVEL DO ANO DE 2020, A PARTIR DAS 14:00 DO DIA 29 DE JULHO DE 2020, QUARTA-FEIRA, RESSALVANDO-SE QUE 
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OS PROCESSOS PAUTADOS SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS 
DO INÍCIO DA SESSÃO. 
  

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. 
Palmas, 16 de julho de 2020. 

DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
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 vir ou 
dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR a vítima MARIA EDILEUSA RIBEIRO MAGALHÃES, brasileira, 
solteira, nascida em 10/12/1990, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, RGn°1.017.748 2ªVia SSP/TO, filha de Antonio 
Figueira Magalhães e Eva Figueira Magalhães, com endereço na Rua Dona Stela, Quadra15,Lote16,Setor Negrão de Lima, /GO, 
 atualmente em lugar incerto e não sabido, do acórdão proferida nos autos de Apelação Criminal nº 0007815-94.2018.8.27.0000 , 
que reformou a sentença proferida no evento 112 dos autos de ação penal nº 5001050-37.2013.8.27.2703 , a seguir transcrito: 
“ACÓRDÃOA a Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer 
do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade 
retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1º; e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal, nos termos 
do voto do(a) Relator(a).Palmas, 05 de maio de 2020. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, 
o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta 
Cidade e Comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 14 de julho de 2020.  Eu, Solange R. Damasceno, Diretora de 
Secretaria, digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 N°. 0004333-71.2018.8.27.2706 chave 583624550818, requerido 
por KAUANY VITORIA DA SILVA em face de RAYONES GOMES DA SILVA, sendo o presente para CITAR a parte requerida 
RAYONES GOMES DA SILVA, brasileiro, natural de São Félix de Balsas- MA., filho de Raimundo Nonato Ferreira da Silva e 
Maria Ivonete Gomes da Silva, estando em lugar incerto e não sabido, sendo o mesmo  para intimá-lo a pagar os alimentos 
fixados em sentença à razão de 26,07% do salário mínimo, sob pena de revelia e confissão.  E, para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (14/07/2020). Eu, Celina 
Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Regulamentação de Visitas N°. 0009899-35.2017.8.27.2706 chave 583850427217, requerido por 
FERNANDO GOMES FERREIRA em face de MARINALVA ALVES PERES, sendo o presente para CITAR a parte requerida, Sra. 
MARINALVA ALVES PERES,  estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, 
querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e 
confissão.  E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte (15/05/2020). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 23844, digitei. 
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CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Procedimento Comum Cível N°. 0007327-14.2014.8.27.2706 chave 418726445314, requerido por JOAO 
PEREIRA DA COSTA em face de DOUGLAS ALVES DA SILVA, sendo o presente para CITAR a parte requerida DOUGLAS 
ALVES DA SILVA, brasileiro, filho de João Pereia da Costa e Sandra Alves da Silva, estando em lugar incerto e não sabido, para 
todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no 
prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente 
edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (14/008/2020). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 
238445, digitei. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias 
 O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5019968-80.2013.8.27.27O6, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FELLIPE GOMES MORAES, CNPRCPF n° 027.346.701-86, sendo o mesmo para 
INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.° 65 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, 
do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 63. Considerando o fato de ter a quitação do débito 
fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno aparte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: Intime-se a parte executada da presente sentença. Esclareço que 
esta deverá ser intimada na mesma modalidade em que foi citada, haja vista não ter ela advogado constituído nos autos; 
Cientifique-se a exe quente da presente sentença, ante a renúncia ao- prazo recursal; Caso seja interposto recurso de apelação: 
1) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; 111) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art 1.010, § 3"), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art 932, III); 1) Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Oficio circular n° 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos auras antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das cristas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 2) Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais rios 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte. Eu, Rômulo Paulo R. Nascimento, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias 
 O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5019968-80.2013.8.27.27O6, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EURILEIA ROCHA BORGES BARROS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n°015446870001-99, na pessoa de seu representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada 
acima descrita, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença 
proferida no evento n.° 65 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
NCPC, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, 
tendo em vista o pagamento informado no evento 63. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
haja. Providências do cartório: a. Havendo constrição de bens moveis do devedor, providenciem a imediata liberação quando a 
constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se oficid ao órgão competente para que proceda à liberação 
respectiva; b. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, determino a expedição de oficio ao CRI determinando seu 
cancelamento, contudo, ficando sua expedição condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; c. Intime-se à exequente da presente sentença, com prazo de 30 (trinta) dias. d. Intime-se o executado da presente 
sentença, com prazo de 15 (quinze) dias, via sistema eletrônico, caso tenha advogado constituído ou, pessoalmente caso tenha 
sido citado dessa forma, ou por edital nas demais hipóteses. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3"), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Oficio 
circular n° 218/2017/PRESIDENCLVDIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar. se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando 
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nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, 
RO, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 25 de novembro de 2019. Milene de Carvalho Henrique Juíza de 
Direito E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado 
do Tocantins, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Francisco Albery Fernandes Barros - 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 0021099-10.2015.8.27.2706, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 
188.940.621-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.° 61 - SENTI dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO 
o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o 
pagamento informado no evento 59. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido apôs o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Central de 
Execuções Fiscais que: Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; IntiMe-se a parte executada da presente 
sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; 11) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juizo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Oficio circular n° 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com 
os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao 
pagamento das custas finais, seus dados .(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança 
das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de 
maio. do ano de dois mil e vinte (24/05/2020). Eu, Francisco Albery Fernandes Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 1289/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 15 de julho de 2020 
Retifica a Portaria Nº 1238/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 08 de julho de 2020, que estabelecem os magistrados e 
os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no âmbito das Comarcas do 
Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 10/07/2020 à 17/07/2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, a Excelentíssima Senhora LILIAN 
BESSA OLINTO, Juíza de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando as recentes medidas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), editadas pela Presidência do 
TJTO e CGJUSTO, entre estas a Portaria Conjunta N°22/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de junho de 2020, que alterou, 
excepcionalmente, o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, das 12h00 às 18h00. 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
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Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Jordan Jardim, Juiz de Direito, titular da Vara Única da Comarca de Filadélfia/TO, responsável 
pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido entre às 18h01 do dia 10/07/2020 às 11h59 do dia 17/07/2020. 
§ 1º. Fica designado o servidor Flávio Moreira de Araújo, técnico judiciário, lotado(a) na Vara Única da Comarca de 
Filadélfia/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 10/07/2020 às 11h59 do 
dia 15/07/2020, através do telefone de plantão (63)99209-3338. 
§ 2º. Fica designada a servidora Ronise Freitas Miranda Viana, técnico judiciário, lotado(a) na Vara Única da Comarca de 
Filadélfia/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 15/07/2020 às 11h59 do 
dia 17/07/2020, através do telefone de plantão (63)99209-3338. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, telefone (63)99289-3500, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 4º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5º. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão semanal, será substituído pelo magistrado seguinte, na ordem de 
designação constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a 
fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 6°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte (15/07/2020). 

LILIAN BESSA OLINTO 
Juíza de Direito - Diretora do Foro 

 
Portaria Nº 1301/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 16 de julho de 2020 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
17/07/2020 à 24/07/2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, a Excelentíssima Senhora LILIAN 
BESSA OLINTO, Juíza de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando as recentes medidas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), editadas pela Presidência do 
TJTO e CGJUSTO, entre estas a Portaria Conjunta N°22/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de junho de 2020, que alterou, 
excepcionalmente, o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, das 12h00 às 18h00. 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
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DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 17/07/2020 às 11h59 do dia 24/07/2020. 
§ 1º. Fica designada a servidora Ulyanna Luiza Moreira, técnico judiciário, lotado(a) na 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63)99206-1916, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5º. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão semanal, será substituído pelo magistrado seguinte, na ordem de 
designação constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a 
fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 6°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte (16/07/2020). 

LILIAN BESSA OLINTO 
Juíza de Direito - Diretora do Foro 

 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Intimações aos advogados 
AUTOS   N° 5001887-71.2013.8.27.2710 
AÇÃO PENAL: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
ADVOGADO: SALUSTIANO VIEIRA SILVA 
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DO DESPACHO: 1 – “Tendo em vista o conteúdo da certidão acostada no evento 87, 
intime-se o advogado SALUSTIANO VIEIRA SILVA, via diário da justiça, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o 
seu cadastro no sistema e-proc. Transcorrido o prazo in albis, intime-se o acusado, pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, constituir novo advogado. Tendo sido constituído novo defensor, este deverá proceder com a devida vinculação ao sistema 
e-proc. Entretanto, transcorrido o prazo in albis, fica nomeado o Douto representante da  Defensoria Pública, nesta comarca, 
para patrocinar a defesa do réu. Cumpra-se. Augustinópolis/TO, 24 de abril de 2020”. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados e, para que ninguém alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no local de 
costume e na forma da lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos quinze de 
julho de dois mil e vinte. Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, matrícula 357764. JEFFERSON DAVID ASEVEDO 
RAMOS, Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002172-13.2017.8.27.2710, figurando como autor o Ministério 
Público do Estado do Tocantins e como acusada MARIA ROSA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, brasileira, casada, lavradora, 
nascida aos 18/01/1963, natural de Joselândia – MA, filha de Pedro Pereira Gonçalves e Antônia Rosa Gonçalves, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 27. Referida acusada encontra-
se denunciada nestes autos, como incursa nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal. E como não tenha sido possível 
intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-A a 
comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 22 de setembro de 2020, às 08:30 horas, a fim de 
participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificada e interrogada, 
conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do 
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
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Tocantins, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte (16/07/2020). Elaborado por mim, Pociane Batista dos Santos, 
Servidora de Secretaria, matricula 358204. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS. Juiz de Direito. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 17 de agosto de 2020, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento do 
lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. Não sendo 
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO LEILÃO: dia 17 de 
agosto de 2020, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da avaliação). Para cada lance 
recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000407-09.2014.8.27.2711 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente 
ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requeridos JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO (CPF: 
549.349.821-91) e JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO – ME (CNPJ: 01.578.757/0001-20). CDA: C-175/2014. BEM(NS): 
01 (uma) Motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, cor preta, ano de fabricação e modelo 2008/2008, placa MXA-6114/TO, 
com tanque de gasolina queimada de sol, em bom estado de conservação. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), em 08 de fevereiro de 2019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da 
correção. DEPOSITÁRIO: ELMO MÁRCIO DE CASTRO, Rua Francisco Justo, s/n°, Centro, Lavandeira/TO e/ou Rua Principal, s/n°, 
Centro, Lavandeira/TO. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/TO. ** O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis 
ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na 
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e 
quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 
realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para 
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO 
DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 2.158,65 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em 13 de julho de 2016. 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro, de 
encargo do arrematante, fica estipulada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante (art. 884, 
parágrafo único). Caso haja adjudicação antes da hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do 
edital, a comissão será de 2,5% (dois e meio por cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. **Se 
não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: 
Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação 
ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel 
receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data 
anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; 
para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 
36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As 
despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da 
expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de 
pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a 
condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e 
conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do 
leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À 
VISTA. PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O 
arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 
monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 
mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade 
do arrematante no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com 
valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não 
sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma de 
pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já ciência da condição 
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estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso ou não pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 
a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos. Observação: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 
lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar 
dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 
de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. 
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a 
arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 
ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. INTIMAÇÃO: Ficam 
desde logo intimados o(s) executado(s) JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO e seu cônjuge se casado for, e JOSÉ 
FRANCISCO DE CASTRO SOBRINHO – ME, na pessoa de seu Representante Legal, na pessoa de seu(s) Representante(s) 
Legal(is), bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso 
de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 
art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a 
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 
após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins. Aurora/TO, 25 de junho de 2020.  
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS – Juiz de Direito. 

  
  

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
Ação Penal: 5000087-35.2009.8.27.2714  ACUSADO: MARCOS PEREIRA DA SILVA O Doutor José Carlos Ferreira Machado, 
Meritíssimo Juiz respondendo pela Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por 
esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) MARCOS 
PEREIRADA SILVA, de nacionalidade Brasileira, PEDREIRO, nascido aos 19/08/1984 , natural de Conceição do Araguaia/PA, 
filho de NELSON PEREIRA DA SILVA e de MARIA DA CONSOLAÇÃO , residente e domiciliado na RUA 36, 1050, VILA 
CRUZEIRO, Conceição do Araguaia - PA, e CLEOMIR PEREIRA LIMA, de nacionalidade Brasileira, Solteiro, oleiro, nascido aos 
19/08/1984, natural de Conceição do Araguaia/PA, filho de CICERO FERREIRA LIMA e MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA LIMA, 
residente e domiciliado na RUA 20, 150, VILA TRANQUEDO, Conceição do Araguaia - PA, atualmente residindo em local incerto 
e não sabido, para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da Pena de multa nos termos dos cálculos de evento retro, 
consoante extrato respectivo, através da guia de recolhimento que será obtida através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujo 
comprovante deverá ser anexado aos autos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Colinas do Tocantins/TO, 15 de julho de 2020. Eu Lorena Sousa 
Borges Amaral, Servidora de Cartório, digitei e subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do 
acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem 
assim no Placard do Fórum local. 
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GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo 15 (quinze) dias 
O Exmo juiz de direito em substituição desta Comarca de Goiatins - TO, Herisberto E Silva Furtado Caldas, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
se processam os autos Ação Penal n. 0002561-94.2019.8.27.2720, e por meio deste vem CITAR o e RAIMUNDO FERNANDES 
RODRIGUES FILHO, brasileiro, solteiro, filho de Terezinha Milhomem Rodrigues e Raimundo Pereira Rodrigues, natural de 
Carolina/MA, nascido em 07/01/1975, CPF nº.345.304.873-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder à 
acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o 
juiz nomeará o defensor para oferecêla, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (arts. 396 e 396-A do CPP). 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), bem 
como para sobre o destino do bens apreendidos já se manifestar. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado 
do Tocantins, ao dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte (02.04.2020). Eu, Maraína Moreira da Costa, digitei e datei. 
 

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 tendo como parte requerida, o agressor abaixo 
qualificado, 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 
PELO PRESENTE, dos termos da r. decisão que concede as  medidas protetivas postuladas pela requerente e, por conseguinte 
com fundamento no artigo 22, III, alíneas “a” da Lei n° 11.340/2006,  DETERMINANDO que: a) Não  se aproxime  da  ofendida,  
seus  familiares  e  testemunhas, devendo   manter  distância  mínima   destes   de 300   (TREZENTOS) METROS DE 
DISTÂNCIA, ainda que seja em lugar público. ACUSADO: JOÃO BATISTA ARAUJO ESCARDOTE, brasileiro, união estável, 
nascido aos 10/08/1979, filho de FLORACI ARAUJO ESCARDOTE, inscrito no CPF sob o n.º 03316380108, residente no 
assentamento Soledade, área rural, Guaraí-TO, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 22/06/2020. 
 
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, 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 respectivos autos da medida protetiva de urgência, fica INTIMADO PELO PRESENTE, 
dos termos da r. decisão que concede as  medidas protetivas postuladas pela requerente e, por conseguinte com fundamento no 
artigo 22, III, alíneas “a” da Lei n° 11.340/2006,  DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas previstas na Lei 
Maria da Penha: 1. Separação de corpos; 2. O imediato afastamento do representado do lar, domicílio e local de convivência da 
ofendida; 3. O representado fica proibido aproximar-se da ofendida e de seus familiares onde quer que eles se encontrem, 
estabelecendo para isso um limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (Art. 22, III, a, Lei 11.340/06); 4. O 
representado fica expressamente proibido de se comunicar com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de 
comunicação, a saber, telefonia (convencional e celular - WhatsApp), cartas, escritos, recados por terceiros etc. (art. 22, inciso III, 
alínea "b"); 5. suspensão do direito de convivência familiar do representado com o filho comum do casal pelo prazo de 03 meses 
até a regularização da situação junto a Vara de Família (art. 22, inciso IV); 6. Fixo, liminarmente, à titulo de alimentos provisórios 
e provisionais o valor de 1/2 do salário mínimo, e o faço diante do binômio possibilidade e necessidade, tudo com base nas 
informações dos autos (profissão do representado e da requerente e 02 filhos em comum), que deverão ser pagos pelo requerido 
em prol da requerente e de seu filho comum, até o dia 05 da cada mês; e 7. Restrição do porte ou suspensão da posse de armas 
(art. 22, inciso I). ACUSADO: RONÁRIO AMANCIO DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido aos 31/01/1983, filho de 
Francisca Amancio da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 028.310.191-17 e RG nº 414.699 SSP/TO, residente na Rua Manacá da 
Serra, Qd. 02, Lt. 29, Bairro Nova Esperança, CEP 77700-000, Guaraí-TO, estando atualmente em local incerto e não 
sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 15 de julho de 2020. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1280/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 14 de julho de 2020 
CONSIDERANDO o contido na Manifestação DPATR 3241159. 
CONSIDERANDO os disposto nos artigos 46 §1º e 53 da Portaria nº 145, de 04 de Abril de 2011. 
CONSIDERANDO as informações contidas no processo SEI nº 19.0.000024291-0. 
RESOLVE 
Art. 1º INSTITUIR  comissão específica com a finalidade de emitir laudo sobre as condições em que se adequam o painel do 
salão do júri dessa Comarca, o qual se tornou inservível desde sua substituição. 
Art. 2º A comissão será composta pela servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, chefe de secretaria da Vara Criminal e 
GIOVANNA JORGE HUPPES, secretária do Fórum. 
Art. 3º O laudo deverá ser entregue no prazo de 10(dez) dias. 
Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Intime-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito, em 15/07/2020, às 15:49 
Publique-se. Cumpra-se 
 

MIRACEMA 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o presente edital 
de intimação, verem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de Ação de 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, n° 5000096-27.2010.8.27.2725, requerente DEUZELICE 
MARTINS DA SILVA MENDES rep. seus filhos e requerido(a) ADÃO MENDES DE AMORIM, sendo o presente para INTIMAR a 
autora DEUZELICE MARTINS DA SILVA MENDES, brasileira, divórciada, doméstica, estando em lugar incerto e não sabido, 
para que se MANIFESTE NO PRAZO DE 05(cinco) DIAS ÚTEIS SE TEM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 
SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. Tudo conforme despacho a seguir transcrito: " Intimem-se a parte autora por 
edital com prazo de 10(dez) dias, para no prazo de 05(cinco) dias, dizer se tem interesse no feito, suprindo a falta nele existente, 
sob pena de extinção do processo (art. 485, §1º, CPC/2015)..." DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Miracema do 
Tocantins, 07/07/2020. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº. 0001395-09.2019.827.2726 - CHAVE: 198060982119 
Classe Judicial: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 
Requerente: ANDRÉ LUIS ALVES DE FIGUEIREDO 
Advogado: Dr. LUIZ FERNANDO MAFRA NEGREIROS OAB/AM 5.641 
Requerido: DELEGADO DE POLICIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: 
INTIMAÇÃO da parte autora para recolher custas conforme cálculo lançado na capa do processo, no prazo de quinze, sob pena 
de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC, e diligência do Oficial de Justiça conforme cálculo evento 10 
bem como intimo o advogado Dr. Luiz Fernando Mafra Negreiros OAB/AM 5.641 para se cadastrar no sistema Eproc Art. 2º da 
Lei 11419/2006. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição Nº 0010055-85.2016.8.27.2729/TO AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE SOUSA RÉU: ADINALDO DE 
SOUSA ARAUJO  
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  29/11/2019, declarou em definitivo a interdição civil de 
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ADINALDO DE SOUSA ARAUJO,  em razão de possuir esquizofrenia e transtornos mentais, com CID F 25 e F 12, tendo sido 
nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE SOUSA, brasileira, 
casada, do lar, inscrita no RG n. 95871398-7 SSP/MA, inscrita no CPF sob o n. 157.514.223-68, residente e domiciliada na Vila 
Luzimangue, Quadra 030, Lote 19, no município de Porto Nacional-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, 10/02/2020. 
Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei. 
 

Juizado especial cível 

Portarias 
PORTARIA N02, de 16 de Julho de 2020- 1º Juizado Especial da Comarca de Palmas 
Revoga a Portaria 01/2020   
Dispõe sobre atos de mero expediente que devem ser praticados pela Secretaria .Estabelece os localizadores que serão 
utilizados na Secretaria 
O Juiz de Direito Titular do 1º Juizado Especial da Comarca de Palmas, Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, no uso de suas 
atribuições e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais, em especial o Provimento 
11/2019 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Resolução nº 53 do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, Lei Federal nº 12.153/2009, etc. 
CONSIDERANDO que o artigo 93, inciso XIV da Constituição da República dispõe que os servidores receberão delegação para 
a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 
CONSIDERANDO que os Princípios da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, Economia Processual e Celeridade devem 
orientar os processos em trâmite nos Juizados Especiais; 
CONSIDERANDO que nos Juizados Especiais a designação de audiências e o impulso inicial de processos independem de 
despacho judicial (artigo 16 da Lei n.º 9.099/95 c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009). 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 151 e incisos do Provimento 11/2019 da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins que 
permite a autorização de outros servidores para a prática de atos meramente ordinatórios; 
CONSIDERANDO a alteração da Resolução nº 53 do TJTO a qual modificou a competência acerca da matéria do 1º Juizado 
Especial da Comarca de Palmas; 
RESOLVE:  
Art. 1º - DELEGAR aos servidores lotados no gabinete e na Secretaria do 1º Juizado Especial da Comarca de Palmas a prática 
dos seguintes atos: 
1 - assinatura de mandados, inclusive de citação e intimação;  
2 - intimação da(s) parte(s) contrária(s) para se manifestar(em), em até 30 dias, após a juntada da contestação;  
3 – intimação do Representante do Ministério Público, com prazo de 10 dias, após a tréplica, para fins de manifestação, em 
especial, acerca da existência de interesse na participação na relação processual; havendo interesse deverá ser intimado de 
todos os atos processuais subseqüentes, inclusive para participação em eventual audiência de instrução ou para apresentar 
quesitos caso seja determinada a realização de prova técnica/pericial; 
4 – intimação das partes após a manifestação do Ministério Público, para indicarem, em até 02 dias, a necessidade ou não de 
produção de provas, com a possibilidade de julgamento antecipado do pedido;  
5 - utilização da intimação via telefone, aplicativo Whatsapp ou e-mail quando os dados estiverem informados no processo e 
existir ferramenta/aparelho disponível para executar essa tarefa;  
6 - retificação de informações constantes das capas dos autos, bem como as do sistema e-Proc/TJTO que porventura estiverem 
incorretas e/ou incompletas, fazendo sua conferência e/ou complemento no momento do protocolo das petições; 
7 - reiteração de ofícios expedidos e não respondidos em até 30 dias;  
8 - sempre que alguma das partes comparecer na Secretaria ou em audiência, fazer a atualização do endereço (residencial), e-
mail e dos números de telefone porventura constantes dos autos, a fim de viabilizar as intimações futuras e torná-las eficazes;  
9 - quando recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz de direito, intimar as partes para 
manifestação no prazo de 05 dias; 
10 - intimar a parte autora para esclarecer ou fazer juntada, em até 05 dias, de documento para sanar divergência entre a 
qualificação constante na petição inicial e nos documentos que a instruem, devendo ser recusado o recebimento de petições 
escritas à mão de difícil leitura ou compreensão; 
11 - recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz, intimar as partes para manifestação, no 
prazo comum de 05 dias; 
12 - dar conhecimento às partes do retorno dos autos da instância superior, intimando-as para requererem, em 15 dias, o que 
entenderem de direito, arquivando-se em caso de silêncio; 
13 - cadastrar no sistema processual eletrônico (e-Proc/TJTO) e certificar nos autos a ocorrência de feriado local e/ou qualquer 
suspensão do expediente, quando o fato puder influir na contagem de prazo processual; 
14 - intimar o advogado para, no prazo de 05 dias, proceder à comprovação de que o mandante foi cientificado da renúncia ao 
mandato judicial; 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4774 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 14 

 

 
 

15 - fiscalizar, mensalmente, o cumprimento dos mandados e ofícios não devolvidos no prazo, notificando o oficial de 
justiça/avaliador responsável, pessoalmente ou por meio da Central de Mandados, para cumprir ou justificar a impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de 05 dias; 
16 - intimar o interessado para se manifestar, no prazo de 05 dias, em caso de retorno da carta precatória sem cumprimento; 
17 - remeter os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN), quando necessária a elaboração de cálculos para o normal 
andamento dos autos ou prática de ato processual; 
18- quando certificar o trânsito em julgado da sentença, intimar a parte vencedora para requerer o que entender de direito, no 
prazo de 05 dias, se não for o caso de arquivamento imediato, com a respectiva baixa definitiva; 
19 - intimar a parte contrária para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quando apresentada proposta de autocomposição, 
fazendo conclusão imediata posteriormente; 
20 - manter cadastro atualizado de técnico habilitado a realizar exames necessários ao deslinde das demandas quando 
imprescindível; 
21 - fiscalizar, mensalmente, o cumprimento dos ofícios RPVs não quitados dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
intimação, para imediata comunicação ao DD Presidente do Tribunal de Justiça; 
22 – intimar a parte contrária para responder aos embargos de declaração em até 05 (cinco) dias, se fizer parte da relação 
processual, para depois fazer conclusão para apreciação judicial. 
23 - intimar as partes acerca da nomeação do perito, bem como para, em 15 dias, argüir impedimento ou a suspeição do perito, 
se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (§1º, do artigo 465, do CPC); 
24 - intimar perito do juízo para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o atraso na apresentação do laudo pericial, na hipótese de 
estar vencido o prazo fixado pelo juiz; 
25 - intimação das partes para promoverem o andamento do feito em até 30 dias, sob pena de extinção e/ou arquivamento, 
quando estiver aguardando prática de ato de competência da parte; 
26 - proceder à consulta sistêmica de algum dado faltante para regular andamento do processo, como, por exemplo, endereço da 
parte; 
27 - intimar a parte para informar, em até 05 (cinco) dias, se quer renunciar ao crédito que ultrapassa o limite do RPV, 
observando-se a norma atualizada acerca do quantum equivalente; 
28 - apresentado recurso inominado, enviar os autos à COJUN imediatamente para elaboração dos cálculos das custas; 
29 - intimar a parte contrária (recorrida), depois de certificado nos autos a ocorrência processual (efetivação, pedido de 
gratuidade, não realização, etc) acerca do preparo recursal, para apresentar suas contrarrazões em até 10 (dez) dias. 
Artigo 2º - Todos os atos supracitados serão certificados, com menção expressa desta norma, podendo ser revisto de ofício pelo 
juiz ou a requerimento das partes. 
§1º O ato ordinatório será praticado de ofício pelo escrivão ou qualquer um dos servidores lotados no 1º Juizado Especial da 
Comarca de Palmas, constando observação de que o faz por ordem do juiz, com indicação do número desta Portaria. 
§2º Os servidores NÃO poderão assinar os seguintes documentos: 
I - Os mandados ou ofícios expedidos para cumprimento de liminar (tutela de urgência ou tutela cautelar); 
II - Os ofícios e alvarás para levantamento de valores depositados em juízo; 
III - Os mandados de busca e apreensão, penhora, remoção, arresto, seqüestro, mandado de entrega e depósito; 
IV - As cartas precatórias; 
V - Os ofícios dirigidos a outro Juiz ou membro de Tribunal ou membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Chefes dos 
Poderes Legislativo e Executivo e Secretários de Governo. 
Art. 3º - Serão utilizados os seguintes localizadores no Sistema Eproc/TJTO na Secretaria do 1º Juizado Especial da Comarca de 
Palmas: 
01 – Conclusos para análise de pedido de tutela de urgência 
02 – Fazer citação 
03 – Fazer intimação 
04 – Designar audiência de instrução e julgamento 
05 – Aguardando a expedição de mandado  
06 – Aguardando a expedição de carta precatória 
07 – Aguardando apresentação de contestação 
08 – Aguardando a devolução de mandado 
09 – Aguardando a devolução de carta precatória  
10 - Aguardando a devolução de ofício 
11 – Aguardando a expedição de alvará 
12 – Aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento 
13 – Aguardando realização de audiência de conciliação 
14 – Aguardando a expedição de ofício 
15 – Aguardando a expedição de RPV 
16 – Aguardando a expedição de ofício precatório 
17 – Aguardando manifestação sobre a contestação (réplica) 
18 – Aguardando prazo para embargos da Fazenda Pública 
19 – Aguardando pagamento de RPV 
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20 – Aguardando pagamento de ofício precatório 
21 – Aguardando trânsito em julgado da sentença 
22 – Aguardando apresentação de contrarrazões 
23 – Aguardando remessa para a Turma Recursal 
24 – Aguardando julgamento de RI pela Turma Recursal 
25 – Aguardando transcurso de prazo 
26 – Aguardando remessa para a Cojun  
27 – Aguardando elaboração de cálculos pela Cojun  
28 – Aguardando pedido de cumprimento de sentença 
29 - Intimar o Representante do Ministério Público  
30 – Conclusos para despacho 
31 – Conclusos para decisão 
32 – Conclusos para sentença 
33 – Conclusos iniciais 
34– Aguardando providências da Secretaria 
35 – Aguardando nomeação de perito/técnico 
36 – Aguardando elaboração do laudo pericial/técnico 
37 – Conclusos ao juiz substituto 
Artigo 4º - Não poderão ser criados outros localizadores pela Secretaria ou Gabinete sem autorização expressa e escrita do juiz 
titular da vara. 
Parágrafo único: Excepcionalmente cada servidor da Secretaria e Gabinete do 1º Juizado Especial da Comarca de Palmas 
poderá criar apenas um localizador atribuindo seu nome próprio como denominação, sendo de sua inteira responsabilidade a 
inclusão e exclusão de processos de sua cesta. 
Artigo 5º - As dúvidas acerca do alcance desta Portaria serão submetidas diretamente ao Juiz de Direito titular do 1º Juizado 
Especial da Comarca de Palmas. 
Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de hoje. 
Parágrafo único - Esta Portaria será afixada em local visível da Secretaria, devendo ser encaminhada cópia à Corregedoria Geral 
da Justiça do Tocantins, e à  Diretoria do Foro da Comarca de Palmas via SEI. 
Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se. 
Palmas, 16 de julho de 2020. 
Juiz Marcelo Faccioni 

  
 

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 da sócia: ANALIA LOPES DE SOUZA. CNPJ/CPF: 460.181.581-91, 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 00085754320148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1509/2013, inscrita em 25/06/2013, 
referente à IDNR; C-1528/2013, inscrita em 27/06/2016, referente à IDNR, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 20.747,82(vinte mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta 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 da sócio: FRANKLIN MAURICIO DE SOUZA. CNPJ/CPF: 391.057.412-20, 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 00345852220178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-117/2017, inscrita em 
02/02/2017, referente à IDNR, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 35.793,96(trinta e 
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cinco mil setecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 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 da empresa: N M MENDES DE SOUSA ME. CNPJ/CPF: 03.389.981/0001-07 e da sócia 
NILZA MARIA MENDES DE SOUZ,  CPF: 761.345.391-04, 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 50017368720098272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-2047/2008, inscrita em 24/09/2008, referente à ICMS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.228,56 (Dois mil, duzentos e vinte e oito 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 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 da empresa: EVENTUS LTDA. CNPJ/CPF: 04.778.430/0001-90, 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 00440058020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-3815/2018, inscrita em 21/06/2018, referente à 
PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.759,13 (treze mil setecentos e 
cinquenta e nove 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 da empresa: LIGLISTAS EMPRESA BRASILEIRA DE GUIAS E LISTAS LTDA - ME. 
CNPJ/CPF: 05.430.427/0001-43, 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 50002175320048272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). E-0062/2004, inscrita em 13/05/2004, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.660,25 (Dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte 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. 
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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 da empresa: S M SILVA COMERCIO - ME - SM COUROS. CNPJ/CPF: 18.155.786/0001-
81, e da sócia SUELI MONTEIRO SILVA, CPF: 133.426.358-27 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 00305089620198272729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1555/2019, inscrita em 09/04/2019, referente à ICMS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 12.647,12(doze mil seiscentos e quarenta e sete reais e doze 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 da empresa: GESIVAL ALVES DE ARAUJO. CNPJ/CPF: 808.280.861-68, 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 00467278720198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1905/2019, inscrita em 
17/04/2019, referente à NATURATINS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 75.467,50 
(setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 da empresa: MABE BRASIL ELETRO DOMESTICOS S.A. CNPJ/CPF: 60.736.279/0001-
06, 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 00442777420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-3829/2018, 
inscrita em 22/06/2018, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
15.577,15 (quinze mil quinhentos e setenta e sete reais e quinze 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 da empresa: KOREA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NAVESA. CNPJ/CPF: 
10.436.896/0001-00, 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 00440776720198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-3539/2018, inscrita em 12/06/2018, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 119.372,31 (cento e dezenove mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido 
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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 da empresa: BRASELETRO - ELETRO ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - EPP. 
CNPJ/CPF: 07.428.572/0001-15, 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 00442647520198272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). J-3820/2018, inscrita em 22/06/2018, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 27.764,88 (vinte e sete mil setecentos e sessenta 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 da empresa: NOVA PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CNPJ/CPF: 
10.912.725/0001-00, 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 00438793020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-3540/2018, inscrita em 12/06/2018, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 33.828,71 (trinta e tres mil oitocentos e vinte e oito 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 da sócia: FERNANDA DO PRADO BORGES. CNPJ/CPF: 038.952.481-69, 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 00421238320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1712/2019, inscrita em 
29/04/2019, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 16.643,13 (dezesseis 
mil seiscentos e quarenta e tres 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. 
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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: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GRAVATA LTDA - EPP. CNPJ/CPF: 
05.907.630/0001-68, 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 00386612120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-4506/2017, inscrita em 28/07/2017, referente à PARCELAMENTO DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 200.517,78 (duzentos mil quinhentos e dezessete reais e 
setenta 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: SUPERAGRO COMERCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA. 
CNPJ/CPF: 18.558.749/0001-14, 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 00386578120198272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). J-4504/2017, inscrita em 28/07/2017, referente à PARCELAMENTO DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 148.758,75 (cento e quarenta e oito 
mil setecentos e cinquenta e oito 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: M AFONSO FRAGA. CNPJ/CPF: 13.277.064/0001-86, e sócio MARCEL 
AFONSO FRAGA, CPF: 103.348.686-88 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 50362762520138272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-507/2013, inscrita em 21/03/2013, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 1.191,75(um mil cento e noventa e um 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: J COSTA LEITE - ME. CNPJ/CPF: 11.409.973/0001-03, 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 00384638120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4293/2017, inscrita em 
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15/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 23.442,40 (vinte e 
tres mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 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: BANDEIRANTES INFORMATICA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 01.056.171/0001-03, 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 00094004520188272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). J-7160/2017, inscrita em 11/10/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 13.594,27(treze mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte 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: D.D. LIRA INFORMATICA. CNPJ/CPF: 07.836.524/0001-66, 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 00384161020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-3946/2017, inscrita em 
10/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 12.973,66 (doze 
mil novecentos e setenta e tres reais e sessenta 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 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: YOLE AMBIENTES LTDA. CNPJ/CPF: 08.983.540/0001-44, 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 00385962620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4405/2017, inscrita em 
17/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 50.875,84 
(cinquenta mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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: M. H. S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - ELETROPALMAS. 
CNPJ/CPF: 01.139.687/0001-03, 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 00385824220198272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). J-4353/2019, inscrita em 16/07/2019, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 21.320,15 (vinte e um mil trezentos e vinte reais e quinze 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: M. H. S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME. CNPJ/CPF: 
01.139.687/0001-03, 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 00383840520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-3920/2017, inscrita em 10/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 76.949,35 (setenta e seis mil novecentos e quarenta e nove 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: ETICA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. CNPJ/CPF: 10.546.939/0001-00, 
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 00386249120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4486/2017, 
inscrita em 28/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
44.630,98 (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e noventa 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: ETICA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. CNPJ/CPF: 10.546.939/0001-00, 
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 00384525220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4022/2017, 
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inscrita em 11/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
98.249,45 (noventa e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta 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: VITA DISTR DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 05.075.274/0001-63, 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 50012007620098272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). A-1504/2008, inscrita em 09/05/2008, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 9.276,34(nove mil duzentos e setenta e seis reais e trinta 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: LEVEL BRANDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 
BEBIDAS EM GERAL LTDA. CNPJ/CPF: 06.987.278/0002-61, e do sócio NAIR FARIA BATISTA, CPF: 077.356.178-10  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 00260062220168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1557/2016, inscrita em 
19/05/2016, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 60.183,68(sessenta mil 
cento e oitenta e tres reais e sessenta 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 sócio: ANALIA LOPES DE SOUZA CONTI. CNPJ/CPF: 460.181.581-91, 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 50363091520138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-438/2013, inscrita em 
18/03/2013, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.189,08(dois mil 
cento e oitenta e nove reais 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 
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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: SILVANIA NUNES FERREIRA. CNPJ/CPF: 009.302.361-81, 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 00101492820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-6456/2018, inscrita em 
18/10/2018, referente à SECAD/TO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.558,47(dez 
mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 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: BRAVO MOTORS COMERCO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 09.550.123/0001-70, 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 00408154620188272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). J-4130/2018, inscrita em 04/07/2018, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 494.191,94(quatrocentos e noventa e quatro mil cento e noventa e um 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: BROGRAB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 20.767.883/0003-39,  e sócio ADIR BRONOSKI, CPF: 881.078.179-15 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 
00415752920178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1679/2017, inscrita em 11/09/2017, referente à ICMS, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.430.157,22(dois milhões quatrocentos e trinta mil 
cento e cinquenta 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: ALMEIDA E FERRO LTDA - ME. CNPJ/CPF: 10.651.232/0001-63,  por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00335295120178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1266/2017, inscrita em 
21/03/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
65.262,53(sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e tres centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 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: PRIME-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 07.600.714/0001-80,  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 00212852720168272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-1031/2016, inscrita em 11/04/2016, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 12.774,00(doze mil setecentos e setenta e quatro reais ), 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: DRUMMOND CURSOS E CONCURSOS. CNPJ/CPF: 04.457.723/0001-75, 
e do sócio LUCINEIDE NAZARENO MOTA, CPF: 500.316.601-00  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 
50272518520138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1991/2012, inscrita em 28/06/2012, referente à 
PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.547,68(cinco mil quinhentos e quarenta 
e sete reais e sessenta 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: COMERCIAL E MOVEIS REQUITE EIRELI. CNPJ/CPF: 23.147.870/0001-
93, 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 00288088520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1022/2019, 
inscrita em 14/02/2019, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
11.211,87(onze mil duzentos e onze 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 
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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: FRANCINO FERREIRA SILVA. CNPJ/CPF: 297.611.288-65, 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 00287022620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-829/2019, inscrita em 
08/02/2019, referente à MULTA APLICADA PELO TJTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 15.642,16(quinze mil seiscentos e quarenta e dois 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 do executado: SOUZA E MENEZES LTDA - ME. CNPJ/CPF: 10.689.657/0001-61, 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 00386014820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4419/2017, inscrita em 
18/07/2017, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.811,69 (treze 
mil oitocentos e onze reais e sessenta 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: CREDICARD S/A ADMINIST. DE CARTÕES DE CRÉDITO. CNPJ/CPF: 
34.098.442/0001-34, 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 50002042020058272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
E-33/2005, inscrita em 03/05/2005, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 6.728,00 (Seis mil e setecentos e vinte e oito reais), 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: RICARDO DIAS MAIA. CNPJ/CPF: 872.043.801-00, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - 
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e-Proc - nº 50012110320128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2485/2011, inscrita em 12/12/2011, referente à 
ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 56.916,16 (Cinquenta e seis mil, novecentos e 
dezesseis 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. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 5005211-06.2013.8.27.2731      
Acusado: VALDIRENE SOUSA MEDRADO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado a INTIMAÇÃO do reeducando VALDIRENE SOUSA MEDRADO, brasileira, solteira, doméstica, nascida 
aos 04/06/1990, natural de Estreito/MA, filha de Maria das Graças Sousa Medrado, residente na Vila União, sem outros dados, 
na cidade de Wanderlândia/TO, nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o 
recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 
um centavos (352,61) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo informado. Deverá ser 
recolhido e comprovado o recolhimento no processo.  Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (7 de Julho de 2020). (07/07/2020). Eu (Mikaelly 
Cristina Montelo Sousa)-(Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 5001704-37.2013.8.27.2731     
Acusado: WILLIAS FERREIRA DE SOUSA PINHEIRO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado a INTIMAÇÃO do reeducando WILIAS FERREIRA DE SOUSA PINHEIRO, brasileiro, amasiado, lavrador, 
nascido em 18/06/1986, RG nº 705.855 2º via SSP/TO, natural de Porto Nacional-TO, filho Joaquim Pinheiro Neto e maria de 
Fátima Ferreira de Sousa, endereço não fornecido, na cidade de Pugmil-TO, nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, 
para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ cento e 
oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos (186,25) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo 
informado. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo.  Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0004625-10.2020.8.27.2731       
Requerente: ROSÂNGELA DE SOUZA. 
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Requerido: AILTON NUNES DE OLIVEIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que ROSÂNGELA DE SOUZA, representante, move em desfavor do representado: AILTON NUNES DE 
OLIVEIRA, brasileiro, união estável, filho de Judite Nunes, nascido em 04/01/1974, residente e domiciliado na Rua José Nésio 
Ramos, ao lado do número 787, setor alto paraíso, Paraíso do Tocantins-TO, e, como encontra-se a VÍTIMA ROSÂNGELA DE 
SOUZA, brasileira, união estável, diarista, nascida em 28/03/1969, filha de Maria Severina de Souza e Luiz Joaquim de Souza, 
CPF nº 329.180.033-87, residente e domiciliada na Rua 53 esquina com a José Nésio Ramos, nº745, setor alto paraíso, em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor 
da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: " Ante o exposto, CONCEDO a medida 
protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      ROSÂNGELA DE SOUZA , devendo manter distância mínima desta de 200 
(duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     ROSÂNGELA DE SOUZA, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 9.12.20), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. Cite-se o requerido para que, caso 
queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que 
pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, 
os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 
1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública." NOTIFIQUE-SE a ofendida. INTIME-SE o requerido a 
cumprir as restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (14 de Julho de 2020) (14/07/2020). Eu 
___(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE  INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal:  0001409-12.2018.8.27.2731   
Acusado: GILMAR FERREIRA LANDIN 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado a INTIMAÇÃO do reeducando GILMAR FERREIRA LANDIN, natural de Paraíso do Tocantins, nascido em 
16.02.1988, inscrito no CPF sob o n. 056.218.091-57, portador do RG n. 1245775 SSP/TO, filho de Maria do Socorro Moraes e 
de Noel Ferreira Landin, residente na Rua 01, s/n.º, Setor Vila Mamona, nesta cidade, nos termos do art. 164, caput da Lei nº 
7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de 
R$ trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos (335,68) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento 
da União no link abaixo informado. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo.  Para conhecimento 
de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (24 de Junho de 2020). (24/06/2020). Eu 
(Mikaelly Cristina Montelo Sousa)-(Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº5000034-13.2003.8.27.2731 
Denunciado: CARLITO VIEIRA DA LUZ 
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RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado CARLITO VIEIRA DA LUZ, brasileiro, 
casado, encarregado, devidamente inscrito no CPF sob o n. 015.350.172-36, residente ou podendo ser encontra na Fazenda 
São Jorge, município de Confresa-MT de propriedade do senhor Marcelo Pelizare. Contatado pelo telefone: (66) 98467-0553 / 
(66) 98445-2578 (esposa-Idelma) e/ou Rua Monteiro Lobato, 100, Setor Vila Nova, Confresa/MT e também podendo ser 
encontrado neste endereço, na Rua Nova, n° 27, Setor Industrial em Confresa/MT(próximo ao Semec), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 21, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal. E, o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado 
em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir(em) novo 
advogado, o qual deverá apresentar, no mesmo quinquídio, procuração nos autos. Não encontrado (s) o(s) réu(s) no endereço 
mencionado nos autos, proceda-se à intimação por edital. O silêncio implicará nomeação da Defensoria Pública para o mister. 
Sem prejuízo, oficie-se à OAB, para as providências cabíveis no tocante à inércia do advogado.  
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (09 de Julho de 2020) (09/07/2020). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0003158-93.2020.8.27.2731     
Requerente: ANDREVANE SILVA BARBOSA 
Requerido: FERNANDO PEREIRA DE SOUZA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que ANDREVANE SILVA BARBOSA, representante, move em desfavor do representado: FERNANDO 
PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, união estável, filho de Edilza Fernandes de Souza e de Jose Tiago Pereira Filho, inscrito no 
CPF: 049.864.371-94, residente na, RUA RAMIRO BARCELOS, N. 1585, JARDIM PAULISTA, PARAÍSO, e, como encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro 
teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida 
protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido: 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      ANDREVANE SILVA BARBOSA, devendo manter distância mínima desta de 200 
(duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     ANDREVANE SILVA BARBOSA, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 17.09.20), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). NOTIFIQUE-SE a ofendida. INTIME-SE o 
requerido a cumprir as restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de 
costume." 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (14 de Julho de 2020) (14/07/2020). Eu___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0000522-33.2015.8.27.2731     
Acusado: PABLO REGIS MACHADO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado a INTIMAÇÃO do reeducando PABLO REGIS MACHADO, vulgo “PÊRA”, brasileiro, solteiro, sem profissão 
definida, nascido aos 28.03.1990, em Paraíso do Tocantins/TO, filho de Raissy Campos Machado, residente na Av. Bernardo 
Sayão, n.º 1445, Centro, Paraíso do Tocantins/TO, nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) 
dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ oitocentos e vinte e seis reais e 
cinco centavos (826,05) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo informado. Deverá ser 
recolhido e comprovado o recolhimento no processo.  Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (16 de Julho de 2020). (16/07/2020). Eu (Mikaelly 
Cristina Montelo Sousa)-(Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 645869 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0002576-87.2020.8.27.2733/TO 
AUTOR: SEMENTES BIOMATRIX LTDA 
RÉU: MARIA ALVES SOUSA 
RÉU: TARUMA AGRONEGOCIOS LTDA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30(TRINTA)DIAS 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MMª Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
desta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a quem o presente Edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da Ação de Execução 
Extrajudicial por quantia certa, Processo Proc. n° 0002576-87.2020.827.2733 - Chave do processo: 308115950620 Exequente: 
SEMENTES BIOMATRIX LTDA, CNPJ: 05.445.808/000104 e Executado: MARIA ALVES SOUSA, CPF: 515.881.613-15 e 
TARUMA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ: 08.302.696/0001-12. Tem o presente a  finalidade de INTIMAR o requerente 
SEMENTES BIOMATRIX LTDA, pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 05.445.808/0001-04, com sede na Rua 01, nº 1411, - 
Armazém PA - Parte - Jardim Novo, na cidade de Rio Claro/SP, para que regularize o pólo ativo e peça o que entender de direito 
em 05 dias, devendo os advogados se inscreverem no sistema eproc, cujo prazo fixo em 30 dias. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido 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 Pedro 
Afonso, Estado do Tocantins, aos 14/05/2020. Eu, ADELAIDE PEREIRA DA SILVA - Técnica Judiciária Matr. 352713, que o 
digitei e conferi. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO 
INTERDIÇÃO Nº 0004486-02.2018.8.27.2740/TO 
AUTOR: AURENÍ LUIZA DA SILVA 
RÉU: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA 
Chave: 181526861618 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, viúva, aposentado, portadora do Registro Geral 
nº 063420902017, SSP/MA, inscrita no CPF sob nº 401.376.913-34, residente e domiciliada na Rua Mariano Araújo Lima, nº 444, 
próximo ao açougue do Juarez Tavara, centro, Palmeiras do Tocantins – TO, CEP 77913-000, e nomeada AURENÍ LUÍZA DA 
SILVA, brasileira, viúva, aposentada, nascida em 26/06/1948, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.499.271, SSP/TO, 
inscrita no CPF/MF nº 586.189.963-00, filha de Maria Rodrigues da Silva, residente e domiciliada à Rua Mariano Araújo Lima, nº 
444, próximo ao açougue do Juarez Tavara, centro, Palmeiras do Tocantins – TO, CEP 77913-000, sua Curadora. Tudo 
conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e decreto a interdição de FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, declarando-o relativamente 
incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil, razão pela qual o feito resta extinto com 
resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Com fundamento no artigo 1.775, § 1º, do Código Civi l, 
nomeio curador o requerente AURENÍ LUÍZA DA SILVA, para exercer a função de curadora para todos os atos da vida civil, 
segundo o estado e o desenvolvimento mental da interdita, podendo administrar todos os bens móveis e imóveis pertencentes a 
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interdita, inclusive movimentações de eventuais contas bancárias por ela tituladas, condicionando-se, contudo, a alienação de 
qualquer de seus bens à prévia justificação e autorização judicial. Cientifique-se a curadora de que deverá prestar contas da 
administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da interditanda se e quando for instado a tanto, devendo 
por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º, 
do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil: (a) inscreva-se a presente decisão no Registro Civil de 
Pessoas Naturais da Comarca de Tocantinópolis/TO; (b) publique-se no diário da justiça eletrônico por três vezes, com intervalo 
de 10 (dez) dias; (c) com a confirmação da movimentação desta sentença, fica ela automaticamente publicada na rede mundial 
de computadores. Após, expeça-se o respectivo TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Concedo as partes os benefícios da 
assistência judiciária gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. Sem custas e sem 
honorários. Após o transito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova 
conclusão, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data do sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de 
Direito”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema Helder Carvalho Lisboa Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1248/2020 - PRESIDÊNCIA/DF WANDERLÂNDIA, de 09 de julho de 2020 
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito da Comarca de Wanderlândia e dá 
outras providências 
O Dr. VANDRÉ MARQUES E SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Wanderlândia - TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá 
outras providências; 
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 contido nos processos SEI nº 15.0.000014368-2, 20.0.000009869-9, 20.0.000005813-1 e 20.0.000010989-
5; 
CONSIDERANDO    que,    conforme    dados    oficiais    divulgados    no    site  http://integra.saude.to.gov.br/covid19, do Estado 
do Tocantins, há no Estado 12500 casos confirmados, com curva crescente de contaminação; 
CONSIDERANDO que este município não possui unidade hospitalar provida de UTI, o que implica a busca de serviços desta 
natureza em municípios vizinhos ou na Capital do Estado; 
CONSIDERANDO que há servidores lotados nesta Comarca pertencentes ao grupo de risco (pessoas com doenças crônicas); 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a segurança para que não haja proliferação do COVID19 nesta Comarca de 
Wanderlândia; 
CONSIDERANDO que há servidores que solicitaram trabalhar nas dependências do fórum mesmo quando os trabalhos se 
encontravam suspensos na modalidade presencial; 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Estabelecer, no âmbito da Comarca de Wanderlândia, 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). Grande 
parte desta portaria transcreve a Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, para que haja 
maior facilidade na consulta das normas. 
Art. 2º - Para os fins desta Portaria considera-se: 
- usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
- 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; 
- 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 da Comarca de Wanderlândia e o restabelecimento das atividades presenciais 
iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
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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. 
§ 5º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a retomada gradual das atividades presenciais obedecerá a seguinte 
definição: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020, os servidores: 
Pedrina Moura de Alencar Ázara – Matrícula 131569 
Marinalva de Sousa – Matrícula 131667 
Osaldina da Silva Lima – Matrícula 355546 
Irom Ferreira Araújo Júnior – Matrícula 241658 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020, os servidores: 
Ana Martins da Rocha Silva – Matrícula 353023 
Carlos Vinícius da Silva – Matrícula 353022 
Ismar Cassimiro Brasil Folha Leite – Matrícula 337752 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020, os servidores: 
Gregório Antonio Neto Barros Nunes - Matrícula 357956 
Wilkener Alencar dos Santos - Matrícula 354750 
Ana Aparecida Pedra Dantas - Matrícula 181451 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020, os servidores: 
Elcyr Silva Garcia – Matrícula 353021 
Antonio de Castro Alves Feitosa Filho – Matrícula 353537 
Maria Rita Cardoso da Silva – Matrícula 150466 
§ 6º O Magistrado, juntamente com sua assessora jurídica, não figuraram na listagem de retomada gradual das atividades, 
porque o fará de forma imediata, sempre que se fizer necessário. 
§ 7º Os membros colaboradores da empresa de limpeza também não figuraram na listagem de retomada gradual das atividades 
tendo em vista o limitado número de colaboradores e a necessidade de manutenção dos serviços básicos para o funcionamento 
das atividades forenses. 
§ 8º Poderão os servidores escalados para a retomada do trabalho presencial utilizar sistema de rodízio entre si, para alternância 
entre trabalho remoto e virtual, caso ou quando necessário, desde que respeitado o percentual estabelecido para cada etapa. 
§ 9º Os servidores que estiverem em escala de trabalho remoto deverão se abster de comparecer ao Prédio do Fórum para 
cumprimento de expediente presencial regular, a menos que este se dê em sistema revezamento. 
Art. 5º - Os servidores e colaboradores que integram o grupo de risco e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 
(doze) anos de idade deverão permanecer em trabalho remoto 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. 
Parágrafo único. Aqueles servidores e colaboradores do grupo de risco ou mães com crianças em idade escolar, de até 12 
(doze) anos de idade, deverão apresentar atestado médico ou documento civil que comprove a circunstância, no prazo de 05 
(cinco) dias contados da publicação da presente portaria. 
Art. 6º - Deverão ser observados os protocolos sanitários previstos no Anexo I desta Portaria Conjunta Nº 23/2020 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, publicada no DJ nº 4763. 
§ 1º Eventuais estabelecimentos de medidas restritivas rígidas pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, visando 
adequar estratégias de enfrentamento e controle epidemiológico na região deverão ser analisadas oportunamente. 
§ 2º A qualquer momento, desde que identificada a necessidade, poderá ser revisado o presente plano de retorno gradual das 
atividades judiciárias presenciais, com a observâncias dos indicadores oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde 
concernente ao controle epidemiológico na região em que se encontra, devidamente validado do Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
Art. 7º - Para adentrar aos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos (magistrados, servidores, estagiários, 
terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário Estadual) e externos (membros do Ministério Público, 
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advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais) serão, obrigatoriamente, submetidos aos 
protocolos sanitários previstos no Anexo I da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, 
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 Wanderlândia, 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 Fórum, 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 Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 
Art. 8º - Até 31 de agosto de 2020, as audiências serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência, 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. 9º - 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 atos processuais. 
§ 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. 10 - 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, por 
servidores que não estejam no grupo de risco. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I da Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 
2020, 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. 11 - Ficam determinadas as seguintes medidas: 
- controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
- designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
- assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem coação 
ou leitura de documentos. 
Art. 12 - Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 13 - 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 que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, 
semiaberto com regalias do aberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 
Art. 14 - Deverão ser cumpridos os protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I da Portaria Conjunta Nº 
23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020. 
Parágrafo único: 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. 
Art. 15 - O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas da Comarca deve ocorrer, 
preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, telegram, e-mail ou recurso tecnológico de 
videoconferência. 
Art. 16 - Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta e Portaria Conjunta 
Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020. 
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Art. 17 - 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. 18 - Os anexos a Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020, PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, de lavra 
do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, são partes 
integrantes desta portaria. 
Art. 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Comunique-se à Presidência, e à Corregedoria Geral de Justiça. 
Comuniquem-se, ainda, por meio eletrônico à Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados desta 
Comarca. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA    
COM PRAZO DE  90 ( NOVENTA) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000639-83.2018.8.27.2742/TO 
Chave para consulta: 703912412618          
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: Mateus Pereira da  Silva. 
Defensor Público: LUÍS DA SILVA SÁ 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições legais, 
etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e Escrivania Criminal 
autos de  Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000639-83.2018.8.27.2742/TO, Chave para consulta: 703912412618 em que 
é autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e réu: MATEUS PEREIRA DA SILVA. Fica pelo presente EDITAL a INTIMAÇÃO  do 
réu: MATEUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Xambioá- Tocantins, filho de Demerval Pereira da Silva e de Raimunda 
Martins da Silva, nascida aos 26.12.1997, portador do RG Nº 1018571 SSP/TO, atualmente em local incerto e não sabido,para 
tomar ciência do teor transcrito da  SENTENÇA: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 
condenar o réu MATEUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Xambioá /TO,filho de Demerval Pereira da Silva e Raimunda 
Martins da Silva, nascido no dia 26/12/1997, portador do RG nº 1018571 SSP/TO, residente e domiciliado na Alameda Pedro de 
Sá, Chácara 68, Aparecida de Goiânia/GO, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal.(...)O regime inicial de 
cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra “c”, do Código Penal. Presentes os 
requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal) 
sendo: prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo em dinheiro o qual será destinado a 5 (cinco) 
famílias carentes cadastradas perante a Vara Criminal.O acusado poderá apelar em liberdade em razão da quantidade de pena e 
a natureza do regime que lhe foram cominados. Expeça-se alvará de soltura para que o acusado seja colocado em liberdade, 
salvo se estiver preso por outro motivo.Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda 
(Constituição Federal, art.15,inciso III).Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, suspenso o pagamento nos 
termos do art. 12 da Lei n.1.060/50. Após o trânsito em julgado desta sentença: a) lance-se o nome do acusado no rol dos 
culpados; b) extraia-se a guia de execução penal; c) comunique-se à Justiça Eleitoral e à Secretaria de Segurança Pública; 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Xambioá, data certificada pelo sistema E-proc. Xambioá, 30.01.2020. (a) Dr. José Eustáquio 
de Melo Júnior.” Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Xambioá -TO, aos  quinze dias do  mês de Julho do ano de dois 
mil e vinte (15.07.2020).Eu, Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  o digitei, auxiliando no 
cumprimento dos processos cíveis de Xambioá - ass. Dr. José  Eustáquio de Melo Junior -Juiz de Direito.” 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  

EDITAL Nº 214902 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

(Artigo 335, do NCPC) 
Prazo: (Quinze) Dias 

ORIGEM: Processo Eletrônico nº. 0007424-94.2018.8.27.2731; Chave do Processo: 999838390018; natureza da Ação: Ação 
de Cobrança c-c Restituição de Equipamentos e Pedido Tutela Provisória; Requerente: INVIOSIGA COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÃO E MONITORAMENTO AUTOMOTIVO LTDA; Adv. Do Requerente: Dr. ALEXSANDER OGAWA DA SILVA 
RIBEIRO- OAB/TO nº. 2.549. Requerida: Empresa – PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES 
LTDA. CITADO(S) E INTIMANDO O REQUERIDO: Empresa: PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
ABATES DE AVES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.673.994/0001-03, neste ato, na 
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pessoa de seu representante legal, com sede atualmente em lugares incertos e não sabido. OBEJETIVO/FINALIDADE: 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO: PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.673.994/0001-03, neste ato, na pessoa de seu representante 
legal, aos termos da Ação de Cobrança c-c Restituição de Equipamentos e Pedido de tutela provisória, para querendo 
CONTESTAR/RESPONDER os pedidos contidos na ação, no prazo de QUINZE (15) DIAS, nos termos do artigo 335 do NCPC, 
cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (NCPC 335), do pedido do deu cancelamento (NCPC 335, II) 
ou na forma prevista no artigo 231, como preceitua o artigo 335 do NCPC (CPC.Artigo 355, II,c/c 231,335 e 334§ 4º todos do 
NCPC). INTIMAR AO REQUERIDO, para comparecer a Audiência de Conciliação designada para o dia 29 de MAIO de 
2020, as 13:30 horas, no CEJUSC, localizada na sede desta Comarca de Paraíso do Tocantins-TO (Rua 13 de maio, nº. 
265, Prédio do Fórum, Térreo)   e querendo, contestar/responder a ação no prazo de QUINZE (15)  DIAS úteis(art.238,241, 
§3º,334, §4º c-c 183 do NCPC ), cujo termo inicial será a data da Audiência de Conciliação/Mediação  (NCPC  335), do 
protocolo do pedido de seu cancelamento (NCPC 335, II) ou na forma prevista no  artigo 231, como preceitua o artigo 335 do 
NCPC. Conforme o despacho contido no evento 38 destes autos. ADVERTÊNCIA: É obrigatória a presença das partes na 
Audiência de Conciliação, a qual não será realizada se AMBAS as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na 
autocomposição  (art. 334,§4º). O não comparecimento, injustificado, do autor ou do réu, à Audiência de Conciliação é 
considerada ato atentatória  à dignidade da justiça e será sancionado com  multa de ate dois por cento da vantagem econômica 
pretendida ou do valor da União ou do Estado/ FUNJURIS-TJTO, devendo as partes estar acompanhadas por seus 
advogados ou defensores públicos (NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º). OBESERVAÇÕES: A parte deverá comparecer a Audiência 
portando  seus documentos pessoais e com trajes adequados (É proibido o uso de short nas dependências do fórum). SEDE DO 
JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265,1º andar, Centro- Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins-TO, aos  
vinte e sete (27) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte (2020). Eu Jacira Aparecida Batista Santos – Técnica 
Judiciária, o digitei. 

Juiz ADOLFO AMARO MENDES 
Titular da 1ª Vara Cível 

 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA , meritíssimo  Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os Autos da Ação de Usucapião - Processo n.º 0016977-61.2019.827.2722 requerida por  PEDRO JOAO 
FERNANDES em face de OSMAR GONÇALVES DE ASSIS, EDIVALDO GONÇALVES NUNES, MARIA DEUSA DANTAS 
GONÇALVES, EMIVALDO GONÇALVES NUNES, OTAVIANO GONÇALVES DE ASSIS, EDIVANY GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, OZENY GONÇALVES DE ARAÚJO ANTERO, OTÁVIO GONÇALVES DE ASSIS JUNIOR, PABLO DIEGO 
GONÇALVES MARTINS, ANTONIO VITOR DALLA VALLE DE ARAUJO, JOÃO PEDRO DALLA VALLE DE ARAUJO, CLOVES 
GONÇALVES DE ARAUJO, OLENI BARBOSA DE ARAÚJO, ARETHUSA GONÇALVES DANTAS MURAD. por este meio CITA 
EVENTUAIS INTERESSADOS, assim como os ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da ação de usucapião supra, 
sobre o(s) imóveis urbano denominado lote 03, da quadra 361, situado na Avenida Guanabara, desta cidade de Gurupi, Estado 
do Tocantins , com área de 59,45 m2 , medindo 12,00 metros de frente, com avenida Guanabara; 8 metros, confrontando com o 
lote 04; 14,5 metro, confrontando com a BR-153; limitando-se ao Norte limitando-se ao Norte, com a BR-153; ao Sul, com a 
avenida acima; ao Leste, com o lote 04; e ao Oeste com a BR-153 e  lote 08, da quadra 361, situado na Rua   21, desta cidade 
de Gurupi, Estado do Tocantins, com área de 750,00 m2 , medindo 15,00 metros lineares de frente por 50,00 ditos de fundo, 
limitando-se ao Norte, com os lotes 04, 05 e 06; ao Sul, com o lote 10; ao Leste, com o lote 07; e a Oeste, com Rua 21 , para, 
querendo, contestarem no   prazo de 15 (quinze) dias , sob pena   de confissão e revelia.  ADVERTÊNCIA:  Não sendo 
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os   fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 
do CPC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei . Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de novembro de 2019. Eu, NILTON DE SOUSA 
FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevi eletronicamente, conforme rodapé. 
  

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 
PALMAS 

3ª Vara Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002415-31.2016.8.27.2729/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: MARIA 
DO SOCORRO MEDEIROS BARBOSA RÉU: CÍCERA BARBOSA DA SILVA RÉU: NILZAIR ALVEZ ARAUJO RÉU: FERNANDO 
BARBOSA DA SILVA EDITAL Nº 918090 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS O Doutor PEDRO NELSON DE 
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MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ete Juízo e 3ª Cara Cível tramita a AÇÃO 
DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 0002415-31.2016.8.27.2729 proposta BANCO BRADESCO S.A. por em 
desfavor de FERNANDO BARBOSA DA SILVA, NILZAIR ALVEZ ARAUJO, CÍCERA BARBOSA DA SILVA e MARIA DO 
SOCORRO MEDEIROS BARBOSA. FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) executadas NILZAIR ALVEZ ARAUJO, CPF 264.027.001-
00 e CÍCERA BARBOSA DA SILVA, CPF 311.510.003-53 atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome(m) 
conhecimento da presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES 
LEGAIS, ou ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados 
bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da causa R$ 27.794,38. FICAM ADVERTIDOS os 
EXECUTADO(A) de que lhes será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 29 junho de 2020. Eu, Karla Francischini, Escrivã Judicial da 3ª Vara 
Cível o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo lançada. Documento eletrônico assinado por PEDRO 
NELSON DE MIRANDA COUTINHO. 
 

PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0001042-85.2018.8.27.2731/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: MARCELO RIBEIRO GARCIA RÉU: CLÉIA CASTRO SOUZA RÉU: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA 
LTDA. EDITAL Nº 955441 DE CITAÇÃO (Artigos 256, inciso II e 257do NCPC) Prazo: 30 (TRINTA) DIAS ORIGEM: Processo: 
nº: 0001042-85.2018.8.27.2731; Chave do Processo: 937038649414; Natureza da Ação: Ação Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária; Valor da Causa; R$ 137.955,46; Requerente: BANCO BRADESCO S.A; Advogados dos Requerentes: 
Dr. Renato Chagas Correa da Silva – OAB/TO nº 4867A e Dr(a). Cristiana Vasconcelos Borges Martins – OAB/TO nº 5630A; 
Requerido(a)(s): DISTRIBUIODORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA LTDA; MARCELO RIBEIRO GARCIA E CLELIA CASTRO 
SOUZA; Advogado: Nihil. CITANDO(S) O(A)(S) REQUERIDO(A)(S): Empresa: 1) DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO 
GARCIA LTDA; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.834.001/0001-95, neste ato, na(s) pessoa(s) de 
seu(s) representante(s)s legal(is); 2) MARCELO RIBEIRO GARCIA inscrito no CPF sob o nº 914.721.481-34, 3) CLEIA 
CASTRO SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 898.086.221-00, atualmente, com endereços em lugares incertos e não sabido. 
OBJETIVO/FINALIDADE: CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – acima qualificados, aos termos da Ação Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária, bem como, para CONTESTAR / RESPONDER A AÇÃO no prazo de 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(s) bem(s) (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, MAIS custas, taxa judiciária e despesas adiantadas pela 
parte autora e verba honorária de 10% sobre o TOTAL da dívida, tudo na forma do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Dec-Lei 911/69, com 
redação dada pela lei federal nº 10.931/04 e REsp nº 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). Contados da (1ª) 
primeira) Publicação do Edital, (artigo 335 do NCPC), cujo termo inicial será a forma prevista nos artigos 335 c/c 231, IV (primeiro 
dia útil seguinte ao fim do prazo do edital); ADVERTÊNCIAS: Advertindo-lhes de que, não sendo oferecido 
respostas/contestações no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor/ Requerente, 
sob pena dos efeitos processuais da revelia e confissão quanto a matéria de fato (artigo 335 do NCPC). SEDE DO JUÍZO: Rua 
13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos seis (06) 
dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte (2.020). Eu, Marilene Rodrigues Marinho, Técnica Judiciária, o digitei. 
CERTIDÃO: Certifico e dou fé, que afixei uma via do presente no placard do Edifício do Fórum local. É verdade e dá fé. Data 
Supra. Documento eletrônico assinado por ADOLFO AMARO MENDES, Juiz de Direito. 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001021-53.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: MAXCINE DA SILVA DIAS 
RÉU: EBIGAILDE ANDRADE SILVA 
  

EDITAL Nº 882623 
  
PRAZO DO EDITAL: 2 0 (VINTE) DIAS OBJETO: C ITAÇÃO 
CHAVE: 4 48038601719 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
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sendo o presente para (1) CITAR os requeridos MAXCINE DA SILVA DIAS, CPF 024.299.312-57; e EBIGAILDE ANDRADE 
SILVA, CPF 018.913.715-09, AMBOS ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem 
como para efetuar o pagamento da dívida exequenda no valor correspondente ao principal atualizado, juros, custas e honorários 
advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser-lhe penhorados bens, quantos bastem à satisfação total do débito. Fica 
CIENTIFICADO que, querendo, poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á com o decurso 
do prazo deste edital. Fica CIENTIFICADO ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o 
executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, caso em que: 1 sendo a proposta deferida por  este  juízo, o exequente levantará a quantia 
depositada e serão suspensos os atos  executivos, ficando o executado advertido de que, nesta hipótese, o não pagamento de 
qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 
imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas 
e vedada a oposição de embargos; 2 sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o 
depósito. Em caso de pagamento, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 
verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias. Fica ADVERTIDO de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia.. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23/06/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
882623v2 e do código CRC e89616fe. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SERGIO APARECIDO PAIO Data e Hora: 23/6/2020, às 17:35:0 
 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostila 

 
Apostila, de 16 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000014145-4, resolve lotar a servidora Indiara Andressa de Mello Vitor, 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, na 3ª Vara Criminal de Araguaína, a partir da data de publicação deste ato. 

 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 

Decreto 
 
Decreto Judiciário Nº 312, de 16 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000014145-4, 
resolve exonerar, Lucas dos Santos Silva do cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vara Criminal de Araguaína, a partir da publicação 
deste ato. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Decisões 
 
PROCESSO 19.0.000027497-9 
INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 
ASSUNTO Construção do Fórum da Comarca de Araguacema -TO 
Decisão Nº 2672, de 16 de julho de 2020 
Versam os autos sobre procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em engenharia para execução 
dos serviços de CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARAGUACEMA, em regime de empreitada por preço 
global. 
Tendo em vista a  manifestação técnica apresentada pela Divisão de Engenharia - DIVENG (evento 3233027), as 
decisões tomadas pela Comissão de Licitação (eventos 3241091 e 3241304), bem assim os fundamentos deduzidos pela 
ASJUADMDG (evento 3245353), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3245905), ao tempo em 
que CONHEÇO e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela empresa D'LUCENA CONSTRUTORA 
LTDA (evento 3219104), mantendo-se inabilitadas tanto a Recorrente quanto a empresa MENELIK ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 
Encaminhem-se os autos à ASPRE para publicação desta Decisão. 
Concomitante, à COLIC para as demais providências relativas ao prosseguimento do certame. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PROCESSO 20.0.000011095-8 
INTERESSADO ESMAT 
ASSUNTO   
Decisão Nº 2518, de 15 de julho de 2020 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do 
instrutor Fábio Penezi Póvoa para ministrar o curso GESTÃO DE CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO, para magistrados e servidores do Poder Judiciário, a ser realizado na 
modalidade EAD de 6 a 31 de agosto de 2020. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3228219) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3212251), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3230787), nos termos do inciso II do art. 25 c/c 
o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93,  com o fim de contratar o instrutor Fábio Penezi Póvoa, para realização do 
curso em referência, pelo total de R$ 3.080,00 (três mil oitenta reais), conforme proposta sob o evento 3205403. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que dispõe o art. 62 
da Lei 8.666/1993; 
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada; e 
4. DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
 
PROCESSO 20.0.000010643-8 
INTERESSADO ESMAT 
ASSUNTO   
Decisão Nº 2447, de 15 de julho de 2020 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do 
professor Doutor Daniel Carnio Costa para ministrar o curso RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARTE PRÁTICA, para 
magistrados do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD entre os dias 5 de agosto a 13 de 
outubro de 2020. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3222450) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3212284), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3222459), nos termos do inciso II do art. 25 c/c 
o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93,  com o fim de contratar o professor Doutor Daniel Carnio Costa, para 
realização do curso em referência, pelo total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), conforme proposta sob o 
evento 3186956. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que dispõe o art. 62 
da Lei 8.666/1993; 
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3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada; e 
4. DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 295/2020, de 15 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 Adriano Morelli, matrícula nº 129745, relativas ao exercício de 2020, marcadas 

para o período de 03/08 a 01/09/2020, 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 1294, de 15 de julho de 2020 
Dispõe sobre a escala de plantão dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no período 
compreendido entre 17/7/2020 e 2/10/2020, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na 
Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de dar ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará no período de plantão, e 
o disposto no Processo SEI nº 18.0.000011345-6 ; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica estabelecida a escala de plantão relativa ao 2º Grau de Jurisdição, conforme tabela constante no Anexo Único desta 
Portaria. 
Art. 2º O Desembargador que não puder comparecer ao plantão será substituído pelo Membro seguinte, na ordem de designação 
constante na escala, a quem competirá as providências necessárias para a comunicação tempestiva ao substituto e à 
Presidência do Tribunal de Justiça, para que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 3º A critério da Presidência, a escala de plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Parágrafo único. Se não houver tempo hábil para a publicação e as comunicações ordinárias, a alteração será divulgada apenas 
no site do Tribunal de Justiça. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

 Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 1.294, de 15 de julho de 2020) 

JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
em substituição ao Des. AMADO CILTON 

das 18h do dia 17/7/2020 às 11h59min. do dia 24/7/2020 

DES. MOURA FILHO das 18h do dia 24/7/2020 às 11h59min. do dia 31/7/2020 

DES. MARCO VILLAS BOAS das 18h do dia 31/7/2020 às 11h59min. do dia 7/8/2020 

DESA. JACQUELINE ADORNO das 18h do dia 7/8/2020 às 11h59min. do dia 14/8/2020 

DESA. ÂNGELA PRUDENTE das 18h do dia 14/8/2020 às 11h59min. do dia 21/8/2020 

JUIZ ZACARIAS LEONARDO 
em substituição ao DES. RONALDO EURÍPEDES  

das 18h do dia 21/8/2020 às 11h59min. do dia 28/8/2020 

DES. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER das 18h do dia 28/8/2020 às 11h59min. do dia 4/9/2020 

DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO das 18h do dia 4/9/2020 às 11h59min. do dia  11/9/2020 

DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL das 18h do dia 11/9/2020 às 11h59min. do dia 18/9/2020 

DESA. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE das 18h do dia 18/9/2020 às 11h59min. do dia 25/9/2020 

JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
juiz convocado 

das 18h do dia 25/9/2020 às 11h59min. do dia 2/10/2020 
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Portaria Nº 1299, de 15 de julho de 2020 
Institui, no âmbito do Poder Judiciário do Estado Tocantins, Comissão 
Auxiliar de Orçamento, Finanças e Planejamento, para os fins que especifica. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Resolução n° 194, de 26 de maio de 2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), institui Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição; 
CONSIDERANDO que a Resolução n° 195, de 3 de junho de 2014 do CNJ fixou novas orientações ao Tribunais de Justiça para 
a elaboração de propostas orçamentárias a partir do exercício de 2015; 
CONSIDERANDO o contido no processo administrativo SEI nº 20.0.000012744-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º É instituída, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, Comissão Auxiliar de Orçamento, Finanças e 
Planejamento, com a finalidade de auxiliar na elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2021, composta pelos 
seguintes membros: 
I – Juiz Arióstenis Guimarães Vieira, matrícula 290053, Presidente; 
II - Gizelson Monteiro de Moura, matrícula 156546; 
III - Écio Marques da Silva, matrícula 280743; 
IV - José Atílio Beber, matrícula 252259; 
V - Denyo Rodrigues Silva, matrícula 252161; 
VI - João Ornato Benigno Brito, matrícula 352481; 
VII - Anna Paula de Almeida Cavalcante Ribeiro, matrícula 253648; 
VIII - Ronilson Pereira da Silva, matrícula 111969; 
IX - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, matrícula 352655. 
Parágrafo único. A Comissão deverá apresentar o plano de ação fundamentado nas Resoluções n° 194 e 195, de 2014, do CNJ, 
e o cronograma de elaboração do orçamento 2021. 
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 1296, de 15 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000011698-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões e 
sentenças) e despachos, notadamente nos processos constantes do localizador CLS JULG. ANTECIPADO – CLS 
JULGAMENTO ANTECIPADO, por noventa dias, bem como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos 
cartorários na 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Esmar Custódio Vêncio Filho, Marcelo Laurito Paro, José 
Eustáquio de Melo Júnior, João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem 
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
 
Portaria Nº 1297, de 15 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a comissão instituída pela Presidência, por meio da Portaria nº 352 de 28 de fevereiro de 2020, alterada pela 
Portaria nº 775 de 11 de maio de 2020; 
CONSIDERANDO as deliberações estão contidas nos autos administrativos SEI n º 19.0.000033767-9; 
CONSIDERANDO o Art. 4º, da Resolução º 17/2020, publicada 26/06/2020, no Diário da Justiça n. 4760, que institui a Política de 
Justiça Restaurativa, cria o Órgão Central de Macrogestão e Coordenação no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, bem 
como adota outras providências 
RESOLVE: 
Art. 1º Criar o Comitê Gestor Estadual da Central de Macrogestão de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
Art. 2º O Comitê de que trata o artigo 1º, será composto de um titular e um substituto, pelos seguintes membros: 
I – Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Presidência, membro titular; 
II - Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência, membro substituto;  
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III - Cledson José Dias Nunes, Juiz Auxiliar da Corregedoria, membro titular; 
IV - Márcio Ricardo Ferreira Machado, Juiz Coordenador do NUPEMEC, membro titular;  
V - Eduardo Fernandes Barbosa, magistrado NUPEMEC, membro substituto;  
VI - Nely Alves da Cruz, magistrada Coordenadora do CPVID, membro titular;  
VII - Rubem Ribeiro de Carvalho, Coordenador dos Juizados Especiais, membro titular; 
VIII - Ana Paula Brandão Brasil, magistrada do 2º Juizado Especial da Comarca de Palmas, membro substituto; 
IX - Frederico Paiva Bandeira de Souza, Coordenador da Infância e Juventude – CIJ, membro titular; 
X - Jordan Jardim, Coordenador do GMF, membro titular; 
XI - Allan Martins Ferreira, magistrado GMF, membro substituto; 
XII - Ana Paula Araujo Aires Toribio, como membro de competência cível; 
XIII - Renata Teresa da Silva Macor, como membro de competência em família; 
XIV - Antônio Dantas de Oliveira Júnior, como membro de competência criminal; 
XV - Odete Batista Dias Almeida, como membro de competência em execução penal. 
XVI - Wallson Brito da Silva, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos- COGES; membro titular; 
XVII - Kênia Cristina de Oliveira, e a Chefe de Gabinete da Corregedoria, membro substituto; 
XVIII - João Ornato Benigno Brito, servidor da COGES, membro substituo; 
XIX - Priscila de Campos Sales Pires, Analista Judiciário, Presidência, membro substituto;  
XX - Cleide Leite de Sousa dos Anjos, Coordenadoria da Infância e Juventude – CIJ, membro substituto;  
XXI - Andreia Teixeira Marinho Barbosa, ESMAT, membro titular;  
XXII - Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros, ESMAT, membro substituto; 
XXIII - Alessandra Martins Polonial Adorno, servidora CPVID, substituto;  
§ 1º O Comitê Gestor Estadual será presidido pelo primeiro membro designado, e substituído em seus afastamentos legais ou 
impedimentos eventuais pelos demais, na ordem de designação desta Resolução; 
§ 2º Os demais componentes indicados, nos casos de afastamentos legais ou impedimentos eventuais, serão substituídos pelo 
titular substituto da unidade correspondente; 
§ 3° O Comitê Gestor poderá contar com auxílio técnico e operacional das unidades do Poder Judiciário e de participação de 
colaboradores eventuais. 
Art. 3º São atribuições do Comitê Gestor Estadual do Órgão Central de Macrogestão, sem prejuízos de outras necessários ao 
cumprimento do previsto nos artigos 2º e 3º da Resolução º 17/2020: 
I – Deliberar e aprovar o plano de difusão, expansão e implantação da Justiça Restaurativa apresentado pela Coordenação de 
Justiça Restaurativa, conforme o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça; 
II – Propor, aprovar e/ou encaminhar a minuta de atos normativos a órgão competente, com intuito a assegurar o adequado 
tratamento da Política de Justiça Restaurativa no Estado do Tocantins; 
III – Aprovar banco de dados para o cadastro de facilitadores restaurativos, bem como para inserção dos projetos de Justiça 
Restaurativa em andamento no Poder Judiciário Tocantinense; 
IV - Criar e instalar espaços de serviço para atendimento restaurativo no Poder Judiciário do Tocantins, nos termos do artigo 6º 
da Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça; 
V – Firmar termo de cooperação técnica, parcerias, convênios, entre outros acordos com órgãos e institucionais nacionais e 
internacionais, com fim à captação de recursos adicionais e específicos para o desenvolvimento da Política de Justiça 
Restaurativa no Estado do Tocantins; 
VI - Estabelecer mecanismos normativos de forma a autorizar que valores provenientes de recursos que não constam com 
destinação específica previstas em lei, tais como as multas relativas a direitos difusos e coletivos e, entre outros, possam ser 
revertidos a programas, projetos e/ou ações de Justiça Restaurativa. Na forma que, ocorreu com os montantes oriundos de 
penas pecuniárias, artigo 2º, §1º, inciso V da Resolução nº 154 de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, o qual 
prevê que a receita de prestação pecuniária poderá atender projetos baseados em princípios e práticas da Justiça Restaurativa 
apresentado por entidades; 
VII – Prestar ao Comitê Gestor Nacional de Justiça Restaurativa do CNJ, relatórios semestrais, como disposto no parágrafo único 
do artigo 28-A da Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, bem como apresentar demais 
informações quando solicitado; 
Art. 4º O Comitê Gestor Estadual da JR reunir-se-á por convocação oficial do seu Presidente, com no mínimo 5 (cinco) dias de 
antecedência, e as decisões serão tomadas pela maioria dos presentes. 
Parágrafo único. As reuniões serão secretariadas por servidor designado pelo Presidente do Comitê e registradas em ata, a ser 
aprovada pelos participantes. 
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
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Portaria Nº 1298, de 15 de julho de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a comissão instituída pela Presidência, por meio da Portaria nº 352 de 28 de fevereiro de 2020, alterada pela 
Portaria nº 775 de 11 de maio de 2020; 
CONSIDERANDO o Art. 5º, da Resolução º 17/2020, publicada 26/06/2020, no Diário da Justiça n. 4760, que institui a Política de 
Justiça Restaurativa, cria o Órgão Central de Macrogestão e Coordenação no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, bem 
como adota outras providências; 
CONSIDERANDO as deliberações estão contidas nos autos administrativos SEI n º 19.0.000033767-9; 
RESOLVE: 
Art. 1º Criar a Coordenação da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense. 
Art. 2º A Coordenação de que trata o artigo 1º, será composta de um titular e um substituto, pelos seguintes membros: 
I - Márcio Ricardo Ferreira Machado, Juiz Coordenador do NUPEMEC, coordenador;  
II - Taynã Nunes Quixabeira, servidora do NUPEMEC, membro titular; 
III - Lucivani Borges dos Anjos Milhomem, servidora do NUPEMEC, membro substituto; 
IV - Maristela Alves Rezende, servidora da CGJUS, membro titular;  
V - Luciana Rodrigues do Prado Faria, servidora da CGJUS, membro substituto; 
VI - Andreia Teixeira Marinho Barbosa, servidora da ESMAT, membro titular; 
VII - Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros, servidora da ESMAT, membro substituto; 
VIII - Nely Alves da Cruz, magistrada coordenadora do CPVID, membro titular; 
IX - Alessandra Martins Polonial Adorno, CPVID, membro substituto;  
X - Cleide Leite de Sousa dos Anjos, servidora da Coordenadoria da Infância e Juventude, membro titular; 
XI - Vera Vilda Vieira de Sousa Resende, servidora da Coordenadoria da Infância e Juventude, membro substituto; 
XII - Rubem Ribeiro de Carvalho, magistrado coordenador dos Juizados Especiais, membro titular; 
XIII - Ana Paula Brandão Brasil, magistrada do 2º Juizado Especial da Comarca de Palmas, membro substituto; 
XIV - Cláudia Rodrigues Chaves, servidor GMF, membro titular; 
XV - Poliano Coelho Mendes, servidor GMF, membro substituto; 
XVI - Wallson Brito da Silva, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos- COGES; membro titular; 
XVII - João Ornato Benigno Brito, servidor da COGES, membro substituo; 
XVIII - Hyllaine Asevedo da Silva, matrícula: 239344, servidor atuante na área cível, membro titular; 
XIX - Laís Meireles Leão, matrícula 353985, servidor atuante na área cível, membro substituto; 
XXI - Ully Rejane Cavalcante S. Nunes.da Silva, servidor atuante na área de família, membro titular; 
XXII - Selma Terra Alves Marcal, servidor atuante na área de família, membro substituto; 
XXIII - Joyce Martins Alves Silveira, servidor atuante na área criminal, membro titular; 
XXIV - Jocyleia Santos Falcão, servidor atuante na área criminal, membro substituto; 
XXV - Fábio Gomes Bonfim, servidor atuante na área execução penal, membro titular; 
XXVI - Ronivaldo Aires Fontoura, servidor atuante na área execução penal, membro substituto. 
§ 1º Sob a Coordenação do Juiz do NUPEMEC, somente serão admitidos, para o desenvolvimento e a operacionalização dos 
trabalhos restaurativos, servidores previamente capacitados ou em formação. 
§ 2º A designação do Juiz responsável pela coordenação e da equipe técnico-científica, para desenvolver projetos e ações da 
Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, está em consonância com o disposto no artigo 6º, inciso III da 
Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. 
Artigo 3º Compete a Coordenação da Justiça Restaurativa: 
I – Desenvolver a Política de JR, compreendida e efetivada em todas as dimensões descritas no artigo 3º da Resolução º 
17/2020, por meio da elaboração de plano de difusão, expansão e implantação da Justiça Restaurativa, respeitando a qualidade 
necessária à sua implementação, e apresentar ao Comitê Gestor Estadual; 
II - Criar, manter e atualizar banco de dados dos projetos de Justiça Restaurativa em andamento no Poder Judiciário 
Tocantinense, desenvolvidos pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s) ou outras unidades 
judiciais, respeitando-se a autonomia do centro e da unidade; 
III – Solicitar às varas, juizados, coordenadorias e demais departamentos do Poder Judiciário Tocantinense, que realizem ou que 
venham a realizar ações de JR, o compartilhamento dessas ações, para inclusão no banco de dados elencado no inciso II deste 
artigo; 
IV- Apresentar ao Comitê Gestor Estadual de Justiça Restaurativa do Tocantins, relatórios semestrais, como disposto no 
parágrafo único do artigo 28-A da Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça; 
V – Definir, em cooperação com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), o plano pedagógico dos cursos de 
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de facilitadores em Justiça Restaurativa com conteúdo programático, exercícios 
simulados, carga horária mínima e estágio supervisionado, em consonância aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Justiça; 
VI - promover com outros órgãos e instituições, em função de Termo de cooperação, convênio ou outro instrumento de parceria, 
com apoio da ESMAT, a capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores e voluntários nas 
técnicas e nos métodos próprios de Justiça Restaurativa; 
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VII - Buscar desenvolver com articulação necessária com órgãos e demais instituições, públicas e privadas, bem como com a 
sociedade civil organizada, tanto no âmbito da organização macro quanto em cada uma das localidades em que a Justiça 
Restaurativa se materializar como concretização dos programas, como disposto artigo 2º da Resolução nº 17/2020 e no inciso II 
do artigo 28-A da Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça; 
VIII - Acompanhar o desenvolvimento, a execução e o desempenho dos projetos e/ou ações de JR no estado do Tocantins, 
prestando o auxílio e o suporte necessário para difusão dos serviços restaurativos em sua completude, e para que não se 
desviem dos valores e dos princípios restaurativos, conforme preconiza o artigo 18, da Resolução nº 225, de 31 de maio de 
2016, do Conselho Nacional de Justiça; 
IX - Primar pela qualidade dos serviços, instituindo instrumentos aptos a garantir a consecução dos termos da Resolução nº 
17/2020, em todos os locais de atendimento restaurativo, no âmbito do Poder Judiciário ou não; 
X - Aferir a adequação dos espaços físicos destinados ao atendimento restaurativo a ser prestado diretamente pelo TJTO ou por 
meio de parcerias, os quais devem ser estruturados de forma segura para receber a vítima, o ofensor e as suas comunidades de 
referência, além de representantes da sociedade; 
XI- Promover estudos e avaliações que permitam a compreensão do que vem sendo construído, o que pode ser aperfeiçoado e 
quais boas práticas devem ser disseminadas para que haja fortalecimento da Política Estadual em JR; 
XII - Propor formas de reconhecimento, valorização e premiação de boas práticas, projetos inovadores e participação destacada 
de magistrados e servidores no desenvolvimento da Política de JR; 
XIII - Atuar na interlocução com a rede de parcerias constituída pelos órgãos do Poder Judiciário Tocantinense e pelas entidades 
e órgãos públicos e privados parceiros, inclusive universidades e instituições de ensino, com o objetivo de: 
a) buscar a cooperação para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura de não-violência e ofereça nas 
capacitações ao público em geral, módulo voltado à JR; 
b) atuar em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, as Defensorias Públicas, as Procuradorias, o Ministério Público e 
as demais instituições relacionadas, estimulando a participação na Justiça Restaurativa e valorizando a atuação na prevenção 
das situações de crime, transgressão, violência, vulnerabilidade e atos infracionais; 
XIV - garantir que somente sejam admitidos para atuação, no âmbito do Poder Judiciário ou de suas parcerias, facilitadores que 
sejam previamente capacitados, bem como que estes se submetam a curso de aperfeiçoamento permanente, caso identificada a 
necessidade, segundo os parâmetros definidos pela Coordenação de Justiça Restaurativa; 
XV - Organizar encontros estaduais, regionais e municipais para divulgação de resultados e debates sobre a Política de Justiça 
Restaurativa junto aos setores e instituições públicas e privadas do Estado do Tocantins, buscando a participação do Conselho 
Nacional de Justiça, da Associação dos Magistrados do Brasil, da Associação dos Magistrados da Tocantins, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Tocantins, das Universidades, das Faculdades e 
de representações da sociedade civil, entre outros; 
XVI- desenvolver instrumentos e/ou formulários específicos para monitoramento e avaliação, pautados nos princípios e na 
metodologia da JR, bem como nos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 76, de 12 de maio de 2009, do Conselho Nacional 
de Justiça; 
XVII – divulgar relatórios e registros estatísticos sobre os projetos e ações desenvolvidas e caso atendidos, assegurando a 
confidencialidade; 
XVIII– fornecer apoio técnico e operacional aos Magistrados que assim o solicitarem; 
XIX – orientar e zelar para que cada unidade mantenha rotina de encontros para discussão e supervisão dos casos atendidos, 
bem como promova o registro e encaminhe a Coordenação de JR; 
XX -instituir, nos espaços de JR, fluxos internos e externos que permitam a institucionalização dos procedimentos restaurativos 
em articulação com as redes de atendimento das demais políticas públicas e as redes comunitárias, buscando a interconexão de 
ações e apoiando a expansão dos princípios e das técnicas restaurativas para outros segmentos institucionais e sociais; 
XXI- elaborar material, como manuais, cartilhas, fluxos, dentre outros, que possam difundir e fortalecer os serviços da JR no 
Tocantins; 
XXII - propor ao Comitê Gestor Estadual, se necessário, minuta de ato normativo para regulamentar a execução e/o atendimento 
restaurativo no âmbito dos CEJUSC e/ou unidade judiciária que vier a ser criada em determinada área de atuação; 
XXIII – observar rigorosamente o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, e no 
que couber, as disposições da Resolução nº 1, de 10 de janeiro de 2020 do Tribunal de Justiça do Tocantins; 
XIV - auxiliar o Comitê Gestor Estadual do Tocantins no acompanhamento das medidas previstas na Resolução nº 17/2020 e 
demais atos normativos do Conselho Nacional de Justiça relativo a JR. 
Art. 4. Caberá a Coordenação de Justiça Restaurativa, com apoio do Comitê Gestor Estadual, a divulgação, promoção e 
orientação da Política Pública de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, especialmente: 
I – Nas Varas Criminais e de Execução Penal; 
II – Nas Varas de Violência Doméstica; 
III – Nos Juizados da Infância e Juventude; 
IV – Nas Varas de Família; 
V - Nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo de demais órgãos e unidades judiciárias 
tocantinenses. 
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Art. 5º. As ações já em desenvolvimento e as que venham a ser desenvolvidas pelo Poder Judiciário Tocantinense e/os 
parceiros, que englobem ações em comunidades, escolas e outros espaços sociais deverão ser comunicadas e inseridas em 
banco de dados específico, como descrito no artigo 9º, inciso II da Resolução nº 17/2020. 
Art.6º. A Coordenação de Justiça Restaurativa, fica autorizada a firmar parcerias com entidades públicas e privadas para a 
efetivação e a ampliação das práticas de Justiça Restaurativa, no âmbito das suas competências, especialmente, junto às 
universidades e faculdades, para divulgação do tema e do acesso de estudantes, principalmente, de psicologia, de ciências 
sociais, de pedagogia, e direito; 
Art. 7º. A Coordenação de Justiça Restaurativa, fica ainda autorizada a realizar convênios com o Ministério Público, a Defensoria 
Pública, a OAB-TO, e suas respectivas Escolas Superiores, assim como, Universidades, Faculdades, Instituições ou Empresas, 
públicas e privadas, para divulgação, formação e capacitação dos seus membros no uso das práticas e instrumentos 
restaurativos visando a resolução extrajudicial dos conflitos. 
Art. 8º. Nas hipóteses dos artigos 6º e 7º desta Portaria, que gerarem despesas para o Tribunal de Justiça, será necessária, para 
a execução das atividades, a comunicação ao Comitê Gestor Estadual de Justiça, e após deliberação, encaminhará a demanda 
à Presidência deste Tribunal. 
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITOMAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

Certidão 
Certifico, em cumprimento ao disposto no art. 16, parágrafo único do Provimento n. 62,  Corregedoria Nacional a Justiça, que no 
aos vinte e um dias  do  mês  janeiro,  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove, procedemos a destruição do papel de segurança 
destinado ao apostilamento de número A3050961. 
Certificamos, ainda, que o procedimento fora realizado em equipamento  destinado a trituração de papéis desta serventia. 

Julia Mendes Ilhéo 
Escrevente 

7° Tabelionato de Notas de Goiânia/GO 
 
                                                                                      

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO E COMARCA DE VIDEIRA 
Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 

MARCOS RAFAEL MARTIN 
OFICIAL REGISTRADOR 

Sabrina Camargo de Oliveira – 1° Oficial Substituta 
  

CERTIDÃO  
  

Videira, 03 de julho de 2020. 
  
             Certifico que, nos termos do art. 16, § único do Provimento 62/2017, eu Sabrina Camargo de Oliveira, Oficial Substituta, 
destruí, pessoalmente, a(s) seguinte(s) folha(s) de papel de segurança de Apostilamento de Haia da Casa da Moeda: A5327650, 
de modo a inutilizá-la(s) totalmente. 
               Certifico ainda que não é mais possível sua utilização, haja vista a destruição total da(s) referida(s) folha(s). 
               Lavro a presente certidão, em uma via, a qual fica arquivada nesta Serventia em pasta própria. Do que dou fé. 
  

Sabrina Camargo de Oliveira 
Oficial Substituta 

 
CERTIDÃO  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA – COMARCA DE PALHOÇA 

Bel. OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA  
TABELIÃO 

CNPJ 11.567.978/0001-56 
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CERTIDÃO  
  

Certidão n° 013 
                 CERTIFICO, em cumprimento ao disposto no artigo 16, do Provimento 62/CNJ, a inutilização do papel moeda de 
código A1266923, em decorrência de impressão fora dos limites de margem adequados. 
                 CERTIFICO que o referido papel fora destruído nos termos legais e a inutilização foi comunicada à Casa da Moeda do 
Brasil, através do site https://sistemas.cmb.gov.br/haia. 

  
                    O referido é verdade, do que dou fé. 
                    Palhoça, 30 de junho de 2020. 
  

OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA 
Tabelião 

                                                                                                                                    
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

ESCRIVANIA DE PAZ 
Município de Pedras Grandes 

Comarca de Tubarão – Estado de Santa Catarina 
Bruna Baggio Crocetta – Escrivã de Paz 

Avenida Arcanjo Gabriel n° 963, sala 03 – Centro – Pedras Grandes – CEP: 
88720-000 

Fone: (48) 3659-0108 E-mail: cartoriopedrasgrandes@hotmail.com 
  
Pedras Grandes/SC, 24 de junho de 2020 
 

CERTIDÃO  
Certifico, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento n° 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que em virtude 
de ERRO DE IMPRESSÃO, os seguintes Papéis de Segurança para aposição de Apostila de Haia foram INUTILIZADOS: 
A5998214; A5998229; A5998219; A5998232; A5998218; A5998518; A5998536; A5998531; A5998535; A5998557; A5998555; 
A5998556; A5998544; A5998548; A5998563; A5998242 e A5998058. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de mais 
elevada estima e consideração 
Cordialmente, 
  

Ana Cláudia França Pereira 
Escrevente 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO E COMARCA DE XANXERÊ 
1° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  

Tabelião: Gerson Luiz Moroso 
  

Xanxerê/SC, 24 de junho de 2020. 
  

À CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 
 Assunto: Inutilização de papel de segurança (Apostila de Haia) 
  
Prezados Senhores, 
       Em cumprimento ao art. 16, do Provimento nº 62/2017 do Conselho Nacional de Justiça, comunico que procedemos, no 1º 
Tabelionato de Notas e  Protesto de Títulos de Xanxerê, à inutilização dos formulários de Apostila de  Haia a seguir relacionados 
devido à ocorrência de falhas nas suas impressões: 
       Em 16/04/2020, formulário nº nº A5281696; 
       Em 25/05/2020, formulário nº nº A5281735; 
       Em 15/06/2020, formulários nº nºs A5281754, A5281755 e A5281756; 
       Em 17/06/2020, formulário nº nº A5281758 
       CERTIFICO, nos termos do Parágrafo único do citado art. 16, que a destruição dos formulários inutilizados ocorreu mediante 
as suas incinerações. 
       Coloco-me à disposição para prestar eventuais esclarecimentos, bem como aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
respeito e consideração. 
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          Respeitosamente, 
Gerson Luis Moroso 

Tabelião 
 

  
3º Tabelionatode Notas e Protestos de Itajaí 

Estado de Santa Catarina 
Rua Manoel Vieira Garção, nº 148 –1º andar Edifício Catarinense -Centro–Itajaí/SC 

CEP 88301-425 –Fone (47) 3348-1595 Fax (47) 3348-7137 
assina@3tabitajai.com.br 

  
Itajaí, 03 de Julho de 2020. 

À 
Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
  
                                                                                                                                        
Assunto: Comunicação de inutilização de papel de segurança –Apostila de Haia. 
Prezados (as) Senhores (as), 
Em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento nº 62, de 14/11/2016 do CNJ, venho por meio deste, comunicar a 
inutilização de papel de segurança utilizado para o ato de apostilamento durante o período de 02/06/2020. 

Número de Controle 

A5798816 –A5798817 

  
Na oportunidade, apresento meus respeitos e protestos de elevada estima e distinta consideração. 
  
Atenciosamente, 
  
  

Thallis Cristina Baldi de Oliveira de Souza 
Escrevente Notarial 

  
 

OFÍCIO DEREGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS,INTERDIÇÕES E 
TUTELAS,PESSOAS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GASPAR 

Ivan Wiese 
Registrador Titular 

Rua Isidoro Correa, 100-CEP 89.110-055–Gaspar/SC -Fone: (47) 3397.0377 
  

                                                                                                                                                  
CERTIDÃO 

          Certifico, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento CN-CNJ n. 62, de 14 de novembro de 2017, em 
decorrência de erro de impressão, a inutilização do(s) papel(eis) de segurança para aposição de Apostila de Haia número(s) 
A5253288. 
          Certifico ainda, que o(s) referido(s) papel(eis) foi(ram) destruído(s) mediante procedimento de fragmentação e a 
inutilização foi registrada no Sistema da Casa da Moeda do Brasil, através do sítio eletrônico http://haia.casadamoeda.gov.br/, 
conforme item 2.9 do Contrato de Adesão ao Sistema. 

  
O referido é verdade e dou fé. 

Gaspar/SC, 02 de julho de 2020. 
  

IVAN WIESE 
Oficial Registrador 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE SANTA CATARINA – COMARCA DE PALHOÇA 
Bel. OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA 

TABELIÃO 
CNPJ 11.567.978/0001-56 
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CERTIDÃO 
  

Certidão n° 014 
          CERTIFICO, em cumprimento ao disposto no artigo 16, do Provimento 62/CNJ, a inutilização do papel moeda de código 
A1266924, em decorrência de impressão incorreta. 
          CERTIFICO que o referido papel fora destruído nos termos legais e a inutilização foi comunicada à Casa da Moeda do 
Brasil, através do site https://sistemas.cmb.gov.br/haia. 

  
          O referido é verdade, do que dou fé. 
          Palhoça, 30 de junho de 2020. 

  
OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA 

Tabelião 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA – COMARCA DE PALHOÇA 

Bel. OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA 
TABELIÃO 

CNPJ 11.567.978/0001-56 
  
  

Prezados Senhores, 
  
Informamos a inutilização de papel de segurança utilizado para o ato de aposição de apostila de Haia, conforme comunicação e 
certidão anexas. 
Aproveitando o ensejo apresentamos os mais elevados protestos de estima e consideração. 

  
Palhoça, 30 de junho de 2020. 

  
  

OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA 
Tabelião 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1231/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 08 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 105/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000011182-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de 
mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº. 105/2020, e o 
servidor Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto 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 1233/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 08 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
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CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 105/2020, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000011182-2, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Flexform Indústria e Comércio de 
Móveis - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 263644 

DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas  352416 

DINFR / DIVARQ Juarez Lopes Marinho 353163 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1291/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 15 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 das contratações formalizadas entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 86/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013173-4, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa J Lemos de Carvalho, que tem por objeto o registro de preços visando à 
aquisição futura de mobiliários, mesa de reunião sob medida, objetivando o atendimento da demanda do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula 353366, como gestora da Ata de Registro de 
Preços nº. 86/2020, e o servidor Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula 358413, como substituto, para, nos termos do 
“caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, 
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, a gestora notificará o fornecedor 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 1129/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de junho 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 98/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000038598-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa JR Soares Comércio de Material de Informática - EIRELI, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como gestor do contrato nº 98/2020 e, Mario Sergio 
Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como substituto, 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, 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. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 2ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2020 

PROCESSO Nº 20.0.000001999-3 
Aos 17 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (17/07/2020), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da Comissão de 
Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano 
Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 599/2019,  de 20 de março de 2019, 
publicada no Diário da Justiça sob o nº 4462 de 20 de março de 2019, e o servidor Luciano Moura, Engenheiro Civil da Diretoria 
de Infraestrutura e Obras, referente à continuidade do julgamento da Concorrência nº 007/2020 – Contratação de empresa 
especializada em engenharia para execução de Construção do Novo Fórum da Comarca de Cristalândia-TO, conforme 
informado na sessão anterior e registro em ata. Registro que compareceu a sessão os representantes legais das licitantes: 1 - 
TEMA ENGENHARIA E LOGISTISCA LTDA, CNPJ Nº. 26.743.742/0001-09, empresa de pequeno porte, representada neste 
ato por Ramon Rezende Marques, portador do RG nº. 1.058.189 SSP/TO e CPF nº. 030.846.931-37, Telefone (63) 3353.2260 / 
3353.2270 / 9 8133.3344, e-mail: comercial@tema.net.br; 2 – TEWAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº. 
04.463.764/00001-74, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Vilson Teo, portadora do RG nº. 1023864067 
SSP/DPC/RS e CPF nº. 407.758.649-04, Telefone (63) 3216.1218 / 9 9978.1428 e e-mail: financeiro@tewal.com.br; Em seguida 
foi aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação, que informou aos presentes que após análise dos documentos de 
habilitação (envelope nº. 01) pela comissão de licitação e equipe de apoio técnico, verificou-se que: 1 - A licitante MENEZES 
IND. E COM. LTDA – ME, CNPJ n.º 01.610.901/0001-68, microempresa, apresentou Certidão de Regularidade Estadual com 
validade expirada em 18/06/2020, contudo por se enquadrar como ME/EPP será concedida a mesma os benefícios da LC n.º 
123/2006, restando HABILITADA COM RESSALVA, onde será concedida a mesma o prazo de 5 (cinco) dias uteis para 
apresentação da Certidão Negativa de Débito Estadual regularizada, cujo termo inicial se dará no dia 17/07/2020 e o 
termo final no dia 23/07/2020 atendendo assim ao exigido na alínea “d” do item 6.1.2 do edital. Registra-se que caso à licitante 
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME deixe de apresentar a CND regularizada no prazo concedido a mesma será 
automaticamente INABILITADA para o presente certame. Registra-se ainda, que por força da Medida Provisória n.º 931, de 30 
de março de 2020, em razão da pandemia da covid-19, os prazo de validade do balanço patrimonial do exercício de 2018 foi 
prorrogado até dia 31/07/2020, motivo pelo qual o balanço patrimonial do exercício de 2018, apresentado pela licitante 
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME foi aceito por esta Comissão de Licitação; 2 – A licitante TEWAL CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº. 04.463.764/00001-74, não indicou o profissional engenheiro eletricista nem tampouco 
apresentou a comprovação de capacidade técnica profissional para o mesmo conforme exigido nos itens 6.1.4.2 e 6.1.4.6 do 
Edital, apresentando somente a capacidade técnica operacional, restando, portanto INABILITADA para o presente certame; Em 
seguida o Presidente da CPL informou aos presentes que as empresas licitantes: CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA ME, 
ISM ENGENHARIA EIRELI, TEMA ENGENHARIA E LOGISTISCA LTDA, MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e 
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, atenderam ás exigências do instrumento convocatório restando 
HABILITADAS para o presente certame. Na oportunidade, foi aberto prazo para eventual interposição recursal, conforme rege o 
item 10.1.2 do ato convocatório combinado com a alínea “a”, inciso I, do art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo 
inicial para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 17/07/2020 e o termo final no dia 23/07/2020; em havendo 
recurso, dar-se o inicio do prazo para Contrarrazões no dia 24/07/2020, independente de notificação, finalizando no dia 
30/07/2020. Oportunidade em que informamos que os autos poderão ser solicitados através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto na 
secretaria da CPL aqueles que assim desejarem. Informamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os 
atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, os quais foram informados na sessão anterior. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, Apoio Técnico e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro da CPL 
Luciano Moura 
Engenheiro Civil 

Empresas: 
  

CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA - ME 
Osvaldir Alves da Mota(ausente) 
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ISM ENGENHARIA EIRELI 
Ítalo Silva Machado (ausente) 

MENEZES IND. E COM. LTDA – ME 
(sem credenciamento) 

MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
(sem credenciamento) (ausente) 

SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA 
(sem credenciamento) (ausente) 

TEMA ENGENHARIA E LOGISTISCA LTDA 
Ramon Rezende Marques 

TEWAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
Vilson Teo 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2017 
PROCESSO 17.0.000008818-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Claro S.A 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do Contrato nº 137/2017, por mais 12 (doze) meses, e o reajuste conforme previsto 
na Cláusula Nona do Instrumento contratual. 
DA PRORROGAÇÃO: 
 As Partes acima qualificadas ajustam à prorrogação da vigência do Contrato nº 137/2017 por mais 12 (doze) meses, ou seja, 
pelo período de 16/09/2020 a 15/09/2021, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses. 
DO REAJUSTE: 
Fica reajustado o Contrato nº. 137/2017, pelo índice IST – Índice de Serviços de Telecomunicações, acumulado no período de 
maio/2019 a maio/2020 no percentual de 3,27%. 
 O valor global do Contrato nº 137/2017 após o reajuste, passará para 29.114,30 (vinte e nove mil cento e quatorze reais e trinta 
centavos), pelo período de 12 (doze) meses. 
Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas a partir da prorrogação do Contrato, ou seja, 
16/09/2020. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020.  
 

Extratos 
  
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2020 
PROCESSO 20.0.000012350-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mayrlla Suellen Miranda Nascimento 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
  
 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4774 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 50 

 

 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 179/2020 
PROCESSO 20.0.000013501-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ananda Gonçalves Gomes Braga 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador, 
Mediador e Facilitador da Justiça Restaurativa, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 183/2020 
PROCESSO 20.0.000013438-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Allyne Barros Cabral 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador e 
Mediador, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 189/2020 
PROCESSO 20.0.000012930-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gabriela Pereira da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 191/2020 
PROCESSO 20.0.000011458-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Victória Silva Medrado 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador e 
Mediador, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 187/2020 
PROCESSO 20.0.000013748-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Maurício Monteiro Soares 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 180/2020 
PROCESSO 20.0.000013955-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Oneides Santos da Silva Correia 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador e 
Facilitador da Justiça Restaurativa, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 182/2020 
PROCESSO 20.0.000013397-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Diana Setuva de Almeida Barbosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Mediador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Tocantinópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 126/2020 
PROCESSO 20.0.000012199-2 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tatiane Pozzebon Feitoza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador e 
Mediador, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 181/2020 
PROCESSO 20.0.000013836-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kelma Nathalia Pereira Lorentino 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2020 
PROCESSO 20.0.000003174-8 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Joice De Oliveira Figueredo 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga, Joice de Oliveira Figueredo, da prestação de 
serviços na especialidade de psicologia destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Gurupi, com fulcro na alínea c, da Cláusula nona do Termo de 
Credenciamento nº 47/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 351/2016 
PROCESSO 16.0.000019651-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Luzilene Brito da Silva Mascarenhas 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga, Luzilene Brito da Silva Mascarenhas, da 
prestação de serviços na especialidade de pedagogia destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Porto Nacional, com fulcro na alínea c, da 
Cláusula nona do Termo de Credenciamento nº 351/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 9/2020  
PROCESSO: 20.0.000011672-7 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DONATÁRIO: Município de Pium 
OBJETO: Doação de bens, mobiliários, em conformidade com os artigos 47 e 54 da Portaria nº. 145/2011, o artigo 17, inciso II, 
alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 462/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75495;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, matrícula nº 137943, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 13/08/2020 a 14/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 463/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75496;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, matrícula nº 137943, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 06/08/2020 a 07/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 464/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75498;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, matrícula nº 137943, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 05/08/2020 a 05/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 465/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 2020/75500;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 02/07/2020 a 10/07/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 466/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75501;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, matrícula nº 137943, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 10/08/2020 a 10/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 467/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75502;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, matrícula nº 137943, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 12/08/2020 a 12/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 296/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor TOMAS ALEXANDRE MAIA BALLSTAEDT, matrícula nº 198720, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 16 a 30/07/2020, a partir de 16/07/2020 até 30/07/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 25/01 a 08/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 468/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75338;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES, matrícula nº 178336, ANALISTA JUDICIÁRIO, 
para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ANA CARINA MENDES SOUTO, matrícula nº 352774, ocupante do 
cargo de COORDENADOR DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DA DIRETORIA-GERAL, no período de 03/08/2020 a 
14/08/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
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Publique-se. Cumpra-se. 
 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 

 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 297/2020, de 16 de julho de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ESLY DE ABREU OLIVEIRA MOURÃO, matrícula nº 186142, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 06 a 25/07/2020, a partir de 16/07/2020 até 25/07/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 13 a 22/10/2020, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 469/2020, de 16 de julho de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/75515;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CLARICIA TOLINTINO AGUIAR, matrícula nº 352134, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor MARIO SERGIO MELLO XAVIER, matrícula nº 254547, ocupante do cargo de CHEFE DE 
SECRETARIA, no período de 01/07/2020 a 15/07/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período 
da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
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