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SEÇÃO JUDICIAL 
2ª CÂMARA CÍVEL 

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 
Intimações de acórdãos 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008376-98.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: NABOR DE SOUSA ARAUJO JUNIOR 
ADVOGADO: ATHOS WRANGLLER BRAGA AMÉRICO (OAB TO7468) 
AGRAVADO: ALIANÇA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 
AGRAVADO: JOÃO BRAZ GONDIM 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. FATO 
GERADOR POSTEIOR À RETIRADA DA SOCIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. É patente a ilegitimidade de ex-sócio para figurar no polo passivo de execução fiscal que tem por 
objeto tributos cujos respectivos fatos geradores ocorreram após a saída daquele da sociedade, notadamente quando a referida 
alteração tenha sido regularmente registrada na Junta Comercial. 2. Constatando-se que a alteração contratual foi levada a 
registro na Junta Comercial, a ausência de comunicação do fato ao órgão fazendário configura como mera irregularidade, 
passível de eventual sanção administrativa, não sendo apta a ensejar a responsabilidade tributária. 3. Recurso conhecido e 
improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 10ª SESSÃO 
VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para 
manter intacta a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os 
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006367-66.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: PONTO FORTE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 
ADVOGADO: KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA (OAB TO7101) 
AGRAVADO: MARIA DA GUIA RODRIGUES VENTURINI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA ONLINE, VIA BACENJUD, 
NAS CONTAS DA DEVEDORA/EXECUTADA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. 
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no artigo 36 da Lei nº. 13.869/2019, constitui crime de 
abuso de autoridade decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 
exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da 
medida, deixar de corrigi-la. 2. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema Bacenjud até o limite do valor do 
débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36, da aludida Lei nº. 13.869/19. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 
depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do(a) devedor(a), por meio do sistema eletrônico Bacenjud, nos termos 
do artigo 854, do CPC, uma vez que prioritária, conforme disposto no artigo 835 do CPC, mormente porque o objetivo da 
execução é, primordialmente, a satisfação do direito do(a) credor(a). 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão 
agravada e autorizar a busca e bloqueio Bacenjud nas contas da executada/agravada, a fim de satisfazer o débito objeto do 
Cumprimento de Sentença, observado o limite do valor e o disposto no artigo 854 do CPC. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, 
conhecer do Agravo e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de 1º grau e autorizar a busca e bloqueio Bacenjud nas 
contas da executada/agravada, a fim de satisfazer o débito objeto do Cumprimento de Sentença. Votou acompanhando a 
Relatora o Juiz Zacarias Leonardo. O Desembargador Eurípedes Lamounier, em seu voto divergente, votou no sentido de 
conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para fins de que seja revogada a decisão do Juízo a quo, o qual, com fulcro na 
imposição da Lei nº 13.869/2019, indeferiu o bloqueio perseguido nos autos, devendo, o magistrado, debruçar-se novamente 
sobre a questão e, nos casos em que a medida expropriatória se fizer necessária, efetivá-la. Representou a Procuradoria de 
Justiça nesta Instância a Procuradora Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0037242-05.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: PONTO FORTE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: JOSÉ MENDES DA SILVA JUNIOR 
AGRAVADO: J M DA SILVA JUNIOR 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estando o Agravo de Instrumento pronto para 
receber julgamento de mérito, deve ser julgado prejudicado o Agravo Interno manejado contra o deferimento ou indeferimento da 
tutela liminar recursal vindicada. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA ONLINE, VIA BACENJUD, NAS CONTAS DOS 
DEVEDORES/EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. 
RECURSO PROVIDO. 2. Nos termos do disposto no artigo 36 da Lei nº. 13.869/2019, constitui crime de abuso de autoridade 
decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 
estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-
la. 3. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema Bacenjud até o limite do valor do débito não caracteriza a 
infração disposta no artigo 36, da aludida Lei nº. 13.869/19. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em 
instituição financeira em nome do(a) devedor(a), por meio do sistema eletrônico Bacenjud, nos termos do artigo 854, do CPC, 
uma vez que prioritária, conforme disposto no artigo 835 do CPC, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 
satisfação do direito do(a) credor(a). 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar a busca e 
bloqueio online, via Bacenjud, de ativos financeiros dos executados/agravados, observado o limite do valor do débito e o disposto 
no artigo 854 do CPC. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da  2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, 
conhecer do Agravo e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de 1º grau e autorizar a busca e bloqueio online, via 
Bacenjud, de ativos financeiros dos executados/agravados, observado o limite do crédito e o disposto no artigo 854 do CPC. 
Votou acompanhando a Relatora o Juiz Zacarias Leonardo. O Desembargador Eurípedes Lamounier, em seu voto divergente, 
votou no sentido de conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para fins de que seja revogada a decisão do Juízo a quo, o 
qual, com fulcro na imposição da Lei nº 13.869/2019, indeferiu o bloqueio perseguido nos autos, devendo, o magistrado, 
debruçar-se novamente sobre a questão e, nos casos em que a medida expropriatória se fizer necessária, efetivá-la. 
Representou a Procuradoria de Justiça nesta Instância a Procuradora Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 12 de agosto 
de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006982-56.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011875-48.2015.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
AGRAVANTE: WANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA 
ADVOGADO: WANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA (OAB TO6552) 
AGRAVADO: ARTUR CÁSSIO FERREIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUAÍNA 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. 
LIMITE EM 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. 
intangibilidade da remuneração da pessoa natural tem como fundamento a preservação de um mínimo necessário a sua 
subsistência e de sua família. Essa subsistência inclui, no entanto, todas as despesas realizadas pela família, inclusive as dívidas 
contraídas. 2. No presente recurso os agravados não deixaram demonstrado de forma inequívoca, que os ativos a serem 
bloqueados possam comprometer os seus sustentos ou da sua família, a fim de afastar a impenhorabilidade. 3. Não se pode 
simplesmente permitir a absoluta impenhorabilidade dos valores quando a efetividade do processo reclama providências práticas 
no sentido de assegurar aos exequentes a prestação jurisdicional necessária. 4. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 10ª SESSÃO 
VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a 
decisão proferida no evento 154 - DECDESPA1 dos autos de origem, determinando a constrição mensal da quantia 
correspondente a 19,01% (dezenove vírgula um por cento) da remuneração dos executado/agravado até que ocorra a garantia 
total do débito. Deixo de arbitrar/majorar honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação na primeira instância a tal 
verba nos termos do voto do Desembargador MOURA FILHO. Votou acompanhando o Relator o Desembargador  MARCO 
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. Votou divergindo o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, 
no sentido de DIVERGIR do Ilustre Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a decisão agravada para obstar a 
penhora dos proventos do agravado, salvo se ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos vigentes, na forma do art. 833, § 2º 
do CPC. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça ANA PAULA REIGOTA 
FERREIRA CATINI. Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0013520-63.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
REQUERENTE: RICARDO AYRES DE CARVALHO (AUTOR) 
ADVOGADA: RONÍCIA TEIXEIRA DA SILVA – OAB/TO 4613 
REQUERIDOS: AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO (RÉU), ATR - AGENCIA TOCANTINENSE DE REG CONT E 
FISCALIZACAO DE SER PUBLICOS (RÉU) E ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)  
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
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REQUERIDO: BRK AMBIENTAL SANEATINS (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
REQUERIDO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. In casu, a pretensão do autor da ação 
constitucional, ora requerente, é a proibição da suspensão dos serviços de água, esgotamento sanitário e energia elétrica, nos 
próximos 90 (noventa) dias, ou enquanto perdurarem os efeitos do decreto de calamidade pública federal e o decreto de 
emergência estadual, em razão do não pagamento das faturas; cumulativamente, a suspensão da cobrança nesse período de 90 
(noventa) dias, e para a população de baixa renda, que o Governo seja compelido a arcar com essas despesas, seja através da 
isenção de impostos ou de outra forma que entender adequada; alternativamente, que sejam elas diluídas em 20 (vinte) parcelas 
a serem cobradas nas faturas seguintes aos 90 (noventa) dias. Ocorre que, analisando detidamente as alegações e pleitos 
contidos na inicial, em que pese a relevante preocupação do autor em garantir serviços básicos à população, num momento 
crítico de pandemia que vivenciamos, constata-se que, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, além do Autor não 
ter demonstrado o prejuízo material aos cofres públicos, também não indicou nenhuma das hipóteses de cabimento da ação 
popular. Considerando que o intento do autor não é anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do artigo 5º, inciso 
LXXIII, da Constituição Federal, a pretensão deduzida na exordial, de fato, não pode ser alcançada através da presente 
demanda. Reexame Necessário conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 10ª SESSÃO 
VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, dando por 
reexaminada a sentença de primeiro grau, que deve ser mantida nos seus exatos termos, nos termos do voto do Relator. 
Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores  MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE.  A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça ANA PAULA 
REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006611-92.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FIGUEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 5797 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. C.C. DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 
JUNTADA DE COMPROVANTES DE RENDA. PROFESSORA. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. 
CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio da juntada de informativo de 
rendimento que indica que a autora possui renda mensal líquida de pouca monta, não há óbice à concessão, sobretudo, quando 
as despesas processuais representam mais de 40% por cento de seus rendimentos, razão pela qual se impõe o deferimento do 
benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária à agravante, ante a demonstração de 
sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a 
jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006516-62.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: MARIA LUZ SILVA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 5797 
AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO 
DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA. 
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio de 
juntada de informativo de rendimentos, que indica que a autora/agravante possui renda mensal liquida de pouca monta e, 
portanto, não tem condições de suportar o pagamento das custas processuais do presente feito, que correspondem a quantidade 
substancial de seus proventos de aposentadoria, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o 
acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, tendo em vista que o pagamento das referidas custas processuais 
pode prejudicar seu sustento. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por ter a agravante demonstrado a condição de hipossuficiência alegada, razão 
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pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003528-63.2019.8.27.2713/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA – OAB/TO 7907A 
APELADO: ILARIO FARIAS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADOS: CLEIDE PINHEIRO DA GAMA – OAB/TO 8166 E WASHINGTON LUIS CAMPOS AYRES – OAB/TO 2683    
APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BANCO DA AMAZÔNIA S.A. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 
INÉRCIA DO DEMANDANTE. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM O EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Prescinde-se 
de intimação pessoal a extinção do processo com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, 
providência que, nos termos do §1o do dispositivo, se aplica às previsões dispostas no artigo 485, incisos II e III, do diploma 
processual. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o 
feito executivo sem o exame do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários, 
considerando a não fixação da verba na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023943-53.2018.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: JULIA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ   
APELADA: NORMA LUIZ DA SILVA JUREMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO 
TESOURO NACIONAL - ORTN. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGO 34 DA LEF. 
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sobre a possibilidade de interposição de 
recurso contra sentenças proferidas em executivos fiscais, o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispõe: “Das sentenças de 
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”. 2. O cabimento do recurso de apelação apenas se 
dará quando a execução alcançar valor superior a R$ 328,27 (50 ORTN), o que não é o caso da presente demanda. 3. Para se 
aferir o valor de alçada, deve ser verificado o montante correspondente a 50 ORTN no momento da propositura da execução 
fiscal, tendo como parâmetro o importe fixado pelo STJ, de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), 
devidamente atualizado pelo índice IPCA-E. 4. Inadmissível o recurso de apelação nos casos em que o valor perseguido na 
execução fiscal seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, sendo inaplicável, 
nesse caso, o princípio da fungibilidade, ante ao comando expresso do dispositivo legal já referido. Precedente do STJ. 
5. Recurso não conhecido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NÃO CONHECER do recurso. Deixaram de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC tendo em vista que não houve fixação de 
honorários advocatícios na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador 
Eurípedes Lamounier e o Juiz Zacarias Leonardo. Representando a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância compareceu a 
Procuradora  Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 12 de agosto de 2020. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO VIRTUAL 

  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 13ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 22/9/2020, às 00h e com término no dia 28/9/2020, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 22/9/2020 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
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em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (aplicativo cisco webex), bem como acesso à rede de 
internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a 
sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no 
ambiente virtual de videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) 
minutos para acessar o ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a 
sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo 
será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 31 de agosto de 2020. 
  
  

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente em exercício da 1ª Câmara Criminal 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 
Boletins de expediente 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0004102-10.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: M. RIBEIRO SILVA ME 
RÉU: UMUARAMA MOTORS COM E SERV LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 66: "Não obstante a manifestação do evento 61, cabe obtemperar, conforme salientado pela 
requerida no evento 63, que a indisponibilidade física do bem não inviabiliza a produção da prova pericial, na medida em que 
pode ser feita de forma indireta, mediante a análise dos documentos e informações que residem nos autos.  Diante desse 
quadro, determino que se prossiga conforme a decisão do evento 53. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5006859-96.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: RENE RODRIGUES DE MENDONCA - REVEL 
RÉU: ATALAIA SERVIÇOS DE SEGUANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 130: "Evento 116, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas-PA (autos nº 0002046-
44.2012.5.08.0114), solicitou a anotação de reserva de crédito nestes autos por meio de carta precatória; Evento 124, pedidos 
formulados pelo executado RENÊ RODRIGUES MENDONÇA FILHO; Evento 128, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de 
Parauapebas-PA (autos nº 0001639-67.2014.5.08.0114), solicitou a anotação de reserva de crédito nestes autos por meio de e-
mail; Decido. 1 DOS PEDIDOS DE ANOTAÇÃO DE RESERVA DE CRÉDITO NESTES AUTOS. Conforme se verifica no evento 
116, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas-PA, solicitou a anotação de reserva de crédito nestes autos, no valor de R$ 
6.549,91, para fins de satisfação do crédito perseguido nos autos nº 0002046-44.2012.5.08.0114. Ainda, observa-se que no 
evento 128 o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas-PA, também solicitou a anotação de reserva de crédito nestes autos, 
no valor de R$ 4.940,03, para fins de satisfação do crédito perseguido nos autos nº 0001639-67.2014.5.08.0114. DEFIRO os 
pedidos de reserva de crédito no bojo destes autos formulado pela 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas-PA, para fins de 
garantia das execuções trabalhistas nº 0002046-44.2012.5.08.0114 (R$ 6.549,91) e 0001639-67.2014.5.08.0114 (R$ 4.940,03). 2 
DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO RENÊ RODRIGUES ALVES MENDONÇA FILHO NO EVENTO 
124. Conforme se verifica no evento 124, o executado RENÊ RODRIGUES ALVES MENDONÇA FILHO apresentou os seguintes 
pedidos: "Por todo o exposto, REQUER: (i) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo 
Civil; (ii) O deferimento para fins de sustar os efeitos da penhora e da arrematação do imóvel, bem como da carta de transcrição 
da arrematação do imóvel;  (iii) A declaração a nulidade da arrematação e leilão;  (iv) A declaração do imóvel como bem de 
família; (v) Peido subsidiário de 1 ano de suspensão dessa execução diante o COVID". Passo à apreciação desses pedidos. No 
que atine ao pedido de deferimento das benesses da gratuidade da justiça, é possível verificar por meio da declaração de bens e 
rendimentos à Receita Federal apresentada no evento 124, anexos 02 e 03, que o executado em questão não é pessoa 
economicamente hipossuficiente, razão pela qual o pleito de concessão da gratuidade da justiça não merece acolhimento. Em 
relação ao pedido de declaração de que o imóvel de matrícula nº 45.883 do CRI desta cidade se trata de um bem de família, 
observa-se que no evento 109 o juízo já apreciou a matéria, rejeitando a alegação de impenhorabilidade desse imóvel, de modo 
que mantenho a aludida decisão por seus próprios fundamentos. Nessa mesma linha de raciocínio, observa-se que não 
merecem acolhimento os pedidos de sustação dos efeitos da penhora e da arrematação do imóvel e da carta de transcrição da 
arrematação do imóvel penhorado, pois no evento 109 restou decidido pela inexistência de óbice no que diz respeito à penhora 
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desse imóvel, conforme já exposto. No que concerne ao pedido de declaração de nulidade de arrematação e leilão, denota-se 
que não houve leilão judicial e tampouco arrematação em relação ao aludido imóvel no curso desta execução, inexistindo 
interesse de agir do executado com relação à esse pedido; no ponto, cabe destacar que ainda que já tivessem ocorridos esses 
atos eles não seriam eivdados de nulidade, uma vez que a penhora incidira sobre imóvel oferencido a título de garantia para 
cumprimento da obrigação, conforme já decidido no evento 109. Por fim, não merece acolhimento o pedido de suspensão da 
execução em questão pelo prazo de um ano, pois ausente quaisquer das hipóteses legais que autorizam a suspensão do feito 
executivo (art. 313 do CPC). Destarte, INDEFIRO os pedidos formulados pelo executado RENÊ RODRIGUES ALVES 
MENDONÇA FILHO no evento 124. Determino: 1 OFICIE-SE ao juízo da vara de precatórias desta comarca para ciência da 
apreciação do pedido de reserva de crédito objeto da carta precatória do evento 116; 2 OFICIE-SE ao juízo da 1ª Vara do 
Trabalho de Paraupebas-PA para ciência acerca do deferimento da reserva de crédito nestes autos em resposta ao e-email do 
evento; 3 PROMOVA-SE anotação de reserva de crédito nestes autos no valor de R$ 6.549,91 para garantia do débito 
perseguido na execução trabalhista nº 0002046-44.2012.5.08.0114, bem como do valor de R$ 4.940,03 para garantia da 
execução trabalhista de nº 0001639-67.2014.5.08.0114, ambas em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas-PA. 4 
PROSSIGA-SE conforme despacho do evento 109, item 2. 5 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste 
juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0008451-27.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOSE ARAUJO SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 197: "Evento 168, penhora de dinheiro nas contas do executado; Evento 192, executado 
intimado acerca da penhora on-line; Evento 195, decurso do prazo para impugnação à penhora. Decido. Conforme se verifica 
dos autos, no evento 168 houve a penhora de dinheiro nas contas do executado, tendo sido constrito numerário correspondente 
a parte do valor total do débito. O executado foi intimado pessoalmente e nada alegou no prazo legal. Assim, determino: 1 após o 
término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso 
com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BANCO BRADESCO S.A. para levantamento da quantia 
penhorada no evento 168 e seus acréscimos..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000536-92.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: PAULO SÉRGIO PEREIRA CARDOSO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 255: "...Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão 
do demandante...Destarte, satisfeitas as regras do art. 798 do CPC, não há que se falar em indeferimento da petição inicial ou 
extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual...Ante o exposto, REJEITO as teses 
apresentadas pelo curador especial na exceção de pré-executividade (evento 233). Determino: 1 CITE-SE o executado JOSE 
EDSON ARAUJO DOS SANTOS observando-se o endereço informado pelo exequente no evento 253; 2 OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Cumpra-se.". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004603-03.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOSE CAETANO DE MATOS FILHO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 180: "...Destarte, satisfeitas as regras do art. 798 do CPC, não há que se falar em 
indeferimento da petição inicial ou extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual. Ante o 
exposto, REJEITO as teses apresentadas pelo curador especial na exceção de pré-executividade (evento 174). Determino: 
1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios para a satisfação do seu crédito; 2 OBSERVE-
SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO 
AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016565-81.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: DALFRAN MARTINS GOMES - REVEL 
RÉU: GOMES & GOMES DISTR. E IMP. DE PECAS P/ MOTOS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 61: "Evento 29, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito em 
execução. Eventos 49 e 50, executados intimados da penhora on-line; Evento 55, certidão de decurso do prazo para impugnação 
à penhora on-line; Eventos 54 e 59, o exequente requereu a quebra do sigilo fiscal dos executados e indicou veículo para 
penhora. Decido. Analisando detidamente os autos, denota-se que fora realizada penhora on-line nas contas dos executados 
(evento 29), tendo eles sido intimados nos eventos 49/50, e não apresentaram impugnação à penhora de dinheiro. Portanto, 
deve ser expedido alvará em favor do exequente para satisfação parcial do seu crédito. Em relação ao pedido de quebra do sigilo 
fiscal do executado (pesquisa de bens via sistema INFOJUD) e penhora de veículo, deverá a secretaria prosseguir conforme 
portaria 001/2019 deste juízo. Assim, determino: 1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal 
ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do 
exequente BANCO BRADESCO S.A. para levantamento da quantia penhorada no evento 29 e seus acréscimos...2 o(s) alvará(s) 
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deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o titular do crédito vir aos 
autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos respectivos valores, 
conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 PROSSIGA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo em relação aos pedidos de 
penhora de veículo e pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Editais 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0019225-19.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: A B DA COSTA NASCIMENTO- EPP 
RÉU: HILL PIZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 
EDITAL Nº 1044500 
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 429325895317 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito em substituição automática na 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido HILL PIZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, CPF/CNPJ 
19135384000188, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 91, para pagar 
voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e 
honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme 
determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) 
CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado 
pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o 
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e 
afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21/07/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado 
abaixo identificado. 
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 1044500v2 e do código CRC 27c5c4df. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004455-26.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: MAURICIO LOPES BATISTA 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
RÉU: DENISE PEREIRA DA SILVA - ME 
RÉU: COMPREMIO MOTO & ELETRO 
EDITAL Nº 1192997 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE DO PROCESSO: 322164233214 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito em substituição automática na 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR os requeridos DENISE PEREIRA DA SILVA - ME, CNPJ 10.363.910/0001-92, e 
COMPREMIO MOTO & ELETRO, CNPJ 10.867.666/0001-03, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro 
teor do despacho do evento 180, para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao 
débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no 
importe de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do 
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exequente (art. 517, CPC). (2) CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de 
pagar os honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que 
decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, 
art. 525, caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 
257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18/08/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado 
abaixo identificado. 
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 1192997v2 e do código CRC a2593770. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0016114-90.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: GUIMARÃES E MOURA LTDA (SOCRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS) 
RÉU: EDILENE PEREIRA DA SILVA 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do 
processo Autos n. 0016114-90.2018.827.2706 (Chave 729047396218) - Ação de Cobrança movida por GUIMARÃES E MOURA 
LTDA (SOCRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS) em desfavor de EDILENE PEREIRA DA SILVA, Valor da Causa R$ 330,81, 
sendo o presente para CITAR EDILENE PEREIRA DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 913.023.401-
82, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da inicial, bem como INTIMAR de todos os 
termos dos despachos dos eventos 7 e 89 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/12/2020, 
às 13h20min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, coordenado 
pela Juíza de Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias 
Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de acordo; 2 - querendo, responder a ação 
dentro de 15 (quinze) dias à contar da data da audiência de conciliação ou mediação, independente do comparecimento ou não 
de qualquer das partes, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335, inciso I, 341 e 
344 do CPC). ADVERTÊNCIAS: I - As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, sendo 
que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir; II - O não 
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 
favor da União ou do Estado; e III - A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Observação: As 
partes, querendo, poderão ter atendimento prévio e maiores informações à respeito da referida audiência junto ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC); neste caso, deverão comparecer e obter maiores informações junto ao 
CEJUSC, munidos do mandado de intimação. ADVERTIR de que será nomeado curador especial em caso de revelia - artigo 
257, IV, do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 
257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. ANEXOS: o número do processo e chave acima 
identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário 
=> consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução 
normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor 
das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, telefone (63) 3501-1500. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 27 de agosto de 2020. Eu, DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA, 
servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos 
termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 
05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do presente feito. 
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1ª vara da família e sucessões 
Editais 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a AÇÃO DE ALVARÁ de n°. 0008732-75.2020.8.27.2706, chave 316042820320, proposta por 
ANTONIO DIAS DA LUZ, para liberação de valores em nome do espólio de MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA LUZ, RG 2.665.237-
SSP/GO, CPF 131.686.811-72, falecida em 18.10.2004, filha de Elizeu Dias de Oliveira e Cantunilia Braga da Luz, conforme 
Certidão de Óbito Matricula 126995 01 55 2004 4 00029 224 0017598 26 lavrada junto ao CRC de Araguaína-TO., sendo o 
presente edital para a CITAÇÃO de qualquer terceiro interessado, dando-lhe conhecimento dos termos da ação, bem como do 
prazo para contestação de 15(quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/Mat 
87144, digitei e conferi. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a Execução Extrajudicial de Alimentos de n°. 0010098-91.2016.8.27.2706, proposta por LORENZO 
ALMEIDA SPINELLI em face de PANINI DE ABREU SPNELLI, sendo o presente Edital para INTIMAR a parte  autora/exequente 
para, no prazo de 10 (dez)  dias, dar andamento ao processo, mantendo o seu endereço atualizado bem como informando o 
endereço do reclamado,  sob pena de extinção com fundamento no abandono da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Tudo de conformidade com o despacho transcrito: "Considerando ser dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 
bem como fornecer endereço suficiente para sua localização, indefiro o requerimento de pesquisa de endereço formulado pelo 
causídico que patrocina a parte autora. Isto posto, intime-se a parte autora/exequente via edital com prazo de 30 (trinta) dias 
para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao processo, praticando o ato que lhe compete, sob pena de extinção com 
fundamento no abandono da causa. Diligências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Data certificada pelo sistema- Fabiano 
Ribeiro -Juiz de Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma 
da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Maria Marta Moreira de Melo, Servidora do Judiciário, com matrícula de n°. 
26759, digitei e subscrevi. Araguaína-TO, 02 de abril de 2020. Documento eletrônico assinado por FABIANO RIBEIRO, 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- Fabiano 
Ribeiro- Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da 
AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 0013045-79.2020.8.27.2706, proposta por LEONICE CARLOS DOS SANTOS GOUVEIA em face o 
Espólio de PAULO ANTONIO RODRIGUES GOUVEIA,  em vida inscrito no CPF nº 388.684.581-87, observando-se a forma 
preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado 
vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos 
termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (24/08/2020) Eu, Maria Marta Moreira de 
Melo/Técnica Judiciária/mat 26759, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 
0013045-79.2020.8.27.2706 é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. Fabiano Ribeiro – Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE  20 (VINTE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da 
AÇÃO DE INVENTÁRIO Nº 0009188-25.2020.8.27.2706, proposta por HONILDO COSTA CUTRIM  move em  face o Espólio de 
DORALICE COSTA PEREIRA, falecida no 26 de janeiro de 2020, em vida, inscrita no CPF nº 404.487.623-15, observando-se a 
forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será 
dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, 
nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado 
na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
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Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (24/08/2020). Eu, Maria Marta Moreira de 
Melo/Técnica Judiciária/mat 26759, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 
0009188-25.2020.8.27.2706, é permitido acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca;Fabiano Ribeiro – Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da 
AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 0003903-51.2020.8.27.2706- proposta por MARIA NILÇA DE AQUINO SILVA move em  face o 
ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO DE AQUINO, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo 
ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo 
comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e vinte (31/08/2020). Eu, Maria Marta Moreira de Melo -Técnica Judiciária/ mat 26759, digitei. OBSERVAÇÃO: O 
processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0003903-51.2020.8.27.2706 acima informados, é permitido o acesso 
integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo eletrônico: 
https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica- Fabiano Ribeiro 
- Juiz de Direito." 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

 Edital de Intimação 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 está 
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 0019431-04.2015.8.27.2706, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE DE RIBAMAR COELHO MELO, CNPJ/CPF n° 026.189.151-00, 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 decisão proferida no evento n.° 62 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, considerando o 
entendimento jurisprudencial acerca da matéria, bens como a existência do sistema supramencionado, DEFIRO o pedido de 
inclusão do nome do executado JOSE DE RIBAMAR COELHO MELO, no cadastro de inadimplentes (SERASA), devendo o 
cartório realizar tal inserção por meio do sistema Serasajud (sistema disponível a este juízo). Quanto ao pedido de inclusão dos 
executados no outro sistema de proteção ao crédito (SPC), postergo sita análise para o momento oportuno. Em ato continuo, 
intime-se a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tome ciência da presente decisão, bem como requeira o que 
parecer de direito. Intime-se. Cumpra-se. Aragnaina, 19 de dezembro 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 20 dias do mês de agosto de 2020. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 EDITAL N° 1233777  - Edital de Citação com prazo de 20(vinte) dias  
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a empresa executada BRASIL IMPORT & EXPORT ELETRONICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 00.572.083/0001-93, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000046-34.2005.8.27.2706, que lhe move o 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 9.759,27 (nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), 
representada pela CDA n° A-75/2005, datada de 07/03/2004, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiatiça bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 33 - DESPI, a seguir 
transcrito: "(Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da 
diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2020. Eu, 
FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 EDITAL N° 1225274 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°5002559-33.2009.8.27.2706, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de A. N. CABRAL, CNRI/CPF n° 05.001.330/0001-15, 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.° 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o aposto, com báse 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 25. 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: 1. Intimem-se as partes da presente sentença; 2. Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. 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, § 30), a ser realizado pelo relatar do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Oficio circular n° 218/2017/PRESIDENCIAIDIGER/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 COJUIV, 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de agosto de 2020. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 00133604920168272706 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: PLINIO MOURA CAMPELO E VALDEMI ALVES CAMPELO 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, acolho o pedido formulado na exceção de pré-executividade oposta no evento 19, 
EXCPRÉEX1, reconheço a nulidade do título executivo que aparelha a presente execução, qual seja, o de n° C-
1762/2016, e, em consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes moldes: a) 10% 
(dez por cento) sobre o valor inicial atualizado até o limite 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso 
I, do CPC; e b) 8% (oito por cento) sobre o valor inicial atualizado naquilo que ultrapassar 200 (duzentos salários mínimos) e 
não exceder o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC. Considerando a 
concessão da medida liminar que suspendeu os efeitos da Lei 3.296/2017, a qual isenta a Fazenda Pública do pagamento de 
custas judiciais e taxa judiciária, CONDENO a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais finais, caso 
haja. Ao cartório da Central de Execuções Fiscais determino as seguintes providências: 1. Intimem-se as partes da presente 
sentença; 2. 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, artigo 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do 
recurso (CPC, artigo 932, III). 3. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, promova-se a retirada de 
eventuais restrições existentes sobre bens de propriedade da parte executada; 4. Em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpridas as determinações 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° 
13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína, 27 de agosto de 2020. SERGIO APARECIDO PAIO Juíz de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1582/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 28 de agosto de 2020 
Prorroga a primeira fase de retorno das atividades presenciais no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências. 
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 a disposto no SEI nº 20.0.000013149-1; no SEI nº 20.0.000013150-5; e, neste SEI (20.0.000013439-3); 
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Considerando as condições epidemiológicas de Araguaína, que se mantém entre as cidades do Estado do Tocantins com mais 
casos confirmados para COVID-19, conforme Boletim Epidemiológico nº 151, de 13 de agosto de 2020, da Secretaria Estadual 
de Saúde; 
Considerando o disposto na Portaria-Conjunta nº 30 de 28 de agosto de 2020, da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Tocantins e do Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins, a qual prorroga o regime de teletrabalho no Tribunal de Justiça, 
anexos e CGJUSTO até 13 de setembro de 2020. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Prorrogar até 13 de setembro de 2020 a primeira fase de retorno das atividades presenciais na Comarca de Araguaína, 
permanecendo em trabalho presencial os usuários internos estabelecidos no art. 3º, inc. I, da Portaria nº 1258/2020 - 
PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA. 
Parágrafo único. O remanescente dos servidores especificados nos incisos II, III e IV do art. 3º, da Portaria nº 1258/2020, deverá 
permanecer em regime de teletrabalho. 
Art. 2º. Ficam mantidas as disposições até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de setembro de 2020. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades 
parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municipais que englobam a Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

LILIAN BESSA OLINTO 
Juíza de Direito - Diretora do Foro de Araguaína 

 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002779-98.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 
Interditada: MARIA ONEIDE PEREIRA DA SILVA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a requerida 
MARIA ONEIDE PEREIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma 
do art. 1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. Assim, NOMEIO a requerente MARIA APARECIDA 
PEREIRA DA SILVA como curadora da interditada MARIA ONEIDE PEREIRA DA SILVA para todos os atos da vida civil, dado o 
estado de desenvolvimento mental da interditada, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante 
compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização 
judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as 
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos 
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da 
Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com 
baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara 
Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Intimações aos advogados 
 
Autos: 00049008120188272713 Chave: 996921870318 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado(a): RAPHAEL LOPES MARTINS   PA23250  
Acusado: Mauricio de Sousa Costa 
DESPACHO: “(...).Tendo em vita que o feito encontra-se suspenso, determino o seu prosseguimento. Autos ao cartório para que 
habilite o advogado no réu nos presentes autos. No mais, observo que a defesa do réu apresentou alegações finais no evento 
39, contudo o feito ainda encontra-se pendente de instrução processual. Assim intime-se a defesa do réu para que informe novo 
endereço do acusado para receber intimações, bem como para apresentar defesa no prazo de 10 dias, nos termos da decisão 
de evento 6. Após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Carlos Roberto de Souza Dutra- Juiz Substituto respondendo pela 
vara criminal. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
Ação Penal Nº 5002894-89.2013.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: RENATO DE CASTRO NASCIMENTO 
ADVOGADO: SIDNEI FACA JUNIOR (OAB TO5649) RÉU: DOUGLAS ROSA MARQUES ADVOGADO: MARCUS DE SENA 
GUIMARÃES (OAB TO5269) ADVOGADO: PAULO CÉSAR MONTEIRO MENDES JÚNIOR (OAB TO1800) ADVOGADO: 
RICARDO RODRIGUES GUIMARAES (OAB TO4897) RÉU: MIQUÉIAS DE OLIVEIRA SILVA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA 
NÉIA (DPE) 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) MIQUÉIAS DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro,solteiro, assistente administrativo, natural 
de Colinas do Tocantins –TO, nascido no dia 21 de agosto de 1988, filho de Francisco Gonçalves da Silva e de Francisca Eulina 
de Oliveira Silva, portador da carteira de identidade RG n° 868.002 SSP/TO e do CPF n°015.629.511-30, residente na rua José 
Augusto Correia, n.° 1459, bairro Alvorada, nesta cidade, E DOUGLAS ROSA MARQUES (sétimo denunciado), brasileiro, 
convivente em união estável, natural de Colinas do Tocantins – TO, nascido no dia 29 de março de 1983, filho de Lázaro Dias 
Marques e Telma Rosa Marques, portador da carteira de identidade RG n°453.622 SSP/TO e do CPF n° 013.175.021-67, 
residente na rua Inhumas, n.° 1531, setor Sul, nesta cidade, 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 compr.ovante 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, 31 de agosto 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 00037924620208272713 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOSIEL BARROS DE SOUSA 
O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, 
Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA o acusado JOSIEL BARROS DE SOUSA , brasileiro, solteiro, motorista, natural de Miracema do Tocantins/TO, 
nascido em 03/05/2000, filho de Joel Barbosa de Sousa e Maria do Socorro Barros Carneiro, CPF n° 070.131.311-05, nos autos 
de ação penal nº 0003792-46.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado 
(a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 
deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário 
da Justiça,. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 
2020. Eu, _____ (Lorena A. Menezes Reis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 00032615720208272713 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: DIVINA MÁRCIA DE SOUSA 
O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA a acusada DIVINA MÁRCIA DE SOUSA, brasileira, nascida em 23 de março de 1.979, filha de Marisa de Sousa Brito, 
portadora da carteira de identidade RG n.° 4178853 – SSP/GO e do CPF n.° 891.563.821-20, nos autos de ação penal 
nº 0003261-57.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2020. Eu, 
_____ (Lorena A. Menezes Reis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
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COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS O DOUTOR RICARDO GAGLIARD, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Colméia/TO, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos 
o presente edital de citação com prazo de conhecimento de 20 dias, extraído do processo autos nº 0002629-62.2019.8.27.2714, 
REQUERENTE: ANA KAROLLYNE PEREIRA PIRES, REQUERIDA: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO que virem ou dela 
conhecimento tiverem que, por este edital CITAR: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO, estando em lugar incerto e não sabido, 
para todos os termos da ação supra mencionada, para que, no prazo legal pague a dívida ou no prazo legal apresente 
contestação na referida ação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Tudo de conformidade com 
o despacho a seguir transcrito: "CITE-SE por via editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do CPC". E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, 
na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Colméia/TO, 01/04/2020. Eu,_ Zilvânia Pereira Miranda 
Machado, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevo. (As) DR. RICARDO GAGLIARD - Juiz de Direito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº   0000515-50.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o(a) 
acusado(a) RICARDO PEREIRA CARVALHO, vulgo “Ricardinho”, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Porto 
Nacional/TO, nascido em 26/11/1999, filho de José do Carmo José de Carvalho e Maria da Conceição Pereira da Silva, inscrito 
no CPF sob o n° 707.561.621-81, e no RG sob o n° 1.414.142, atualmente em local incerto e não sabido, por infração do  art. 
14 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº. 10.826/03, conforme consta dos autos, fica intimado(a) pelo 
presente sobre a sentença condenatória nos autos supra. Para conhecimento de todos é publicado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 31 de 
agosto de 2020. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATORIA  
O Doutor WELLINGTON MAGALHÃES, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste 
juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo Nº 00028117920188272715 que a justiça pública move contra 
os acusados: GERSON FERREIRA PINTO (ACUSADO), nacionalidade brasileira, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, filhode 
Alda Ferreira Pinto, nascido aos 07/02/1980, portador do RG nº: 912.582, RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO (AO LADO DA 
QUADRA DE ESPORTES) S/N NOVA ROSALANDIA-TO. FONE 62 99206-8618 e 63 99942-6929Atualmente em local incerto 
e não sabido por infração do art. 157, §2º, inciso II (se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de 
explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum) e 2º A, inciso I (emprego de arma de fogo) ambos do CP. Conforme 
consta nos autos, ficam intimados (as) pelo presente sobre a Sentença Condenatória Autos Supra. Para conhecimento de 
todos é publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2020. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor da 
secretaria, lavrei o presente.  
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 1565/2020 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 25 de agosto de 2020 
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, 
usando das atribuições que lhe compete, etc... 
CONSIDERANDO o teor da DECISÃO Nº 880/2020 – PRESIDÊNCIA/DIANÓPOLIS, que determinou a abertura da presente 
Sindicância visando apurar a Reclamação realizada via formulário "on line" e apresentada ao douto Corregedor Geral de Justiça 
deste Estado do Tocantins, por CRISTINA SILVA, em face da Serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Dianópolis - 
TO, onde relata a precariedade e excesso de prazo para atendimento de pedido de lavratura de certidão de registro de 
nascimento feito por e-mail em 7/8/2019 e reencaminhado em 19/11/2019, sem resposta até a presente comunicação. 
CONSIDERANDO que, consoante o Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os 
serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da Comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor 
do Foro, à luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96; 
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CONSIDERANDO a solicitação inserta no evento 3304484, por meio da qual se requer a prorrogação de prazo da 
Comissão, por mais trinta dias, nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, adrede deferida. 
RESOLVE: 
PRORROGAR os prazos da Comissão de Sindicância Investigativa, nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, por mais 
trinta dias, a partir do dia 25 de agosto de 2020, para conclusão dos trabalhos. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 
Vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA – 3ª Publicação 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, 
que por este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0003036-
62.2019.8.27.2716 de Curatela, tendo como Requerente CLEIDES MARIA FERREIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, 
portadora do Registro Geral nº 700039 SSP/TO, inscrita no CPF sob a numeração 021.904.611-54, residente na Fazenda Boa 
Vista, s/n, Zona Rural, (próximo a Fazenda da Dona Jú, sentido Missões) Dianópolis- TO, com referência à interdição de MARIA 
DE LURDES RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 11 de fevereiro de 1959, portadora do Registro Geral nº 
912.131 SSP/TO, inscrita no CPF sob a numeração 970.068.071-15, residente e domiciliada na Fazenda Boa Vista, s/n, Zona 
Rural, (próximo a Fazenda da Dona Jú, sentido Missões) Dianópolis- TO; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de 
Direito desta Comarca, datada de 20/05/2020, foi decretada a interdição de MARIA DE LURDES RIBEIRO DE SOUZA, 
e nomeado(a) como curador(a), CLEIDES MARIA FERREIRA DE SOUSA. Para efeitos de direito, o presente edital 
será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 10 do mês de julho do ano de 2020. Eu, Leide Jane Ribeiro Soares, Técnico(a) Judiciário(a), o 
digitei. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS.  
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0005098-
94.2018.827.2721, ajuizada por ALBERTO LAURENTINO DA SILVA em desfavor MARIA LAURINDA DA CONCEIÇÃO, 
brasileira, viúva, aposentada, RG n. 1.303.046 SSP/TO, CPF n. 302.486.981-68, residente e domiciliada na Rua da Saudade n. 
2467, Setor Sul, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de  Alzheimer 
(CID-10 G30.0), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de 
natureza patrimonial e negocial; sendo lhe nomeada CURADOR o seu filho, Sr. ALBERTO LAURENTINO DA SILVA, legalmente 
compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 67, que, em resumo, tem o seguinte teor: 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE  o pedido, na forma do 
artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 
para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição de MARIA LAURINDA DA CONCEIÇÃO, declarando-a relativamente 
incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro 
no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curador da interditada o seu filho ALBERTO LAURENTINO DA SILVA, ora 
requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes 
ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na 
saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o 
disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Intime-se o curador para, no prazo de 
05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou 
onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se o curador a 
especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para administrar, ou não havendo, manifeste-se neste sentido, 
anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 
e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, 
nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face das partes serem 
beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se 
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dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação 
ficará prescrita (art. 98 e seguintes do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO data certificada pelo sistema. Ciro 
Rosa de Oliveira Juiz de Direito". Aos 15/5/2020. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 17/8/2020. Eu, Edith 
Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. 

CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1593/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 31 de agosto de 2020 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Garaí, no uso das atribuições 
legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE de 28 de agosto de 2020; 
CONSIDERANDO as informações prestadas pelos servidores e magistrados atuantes nesta Comarca através do processo SEI nº 
20.0.000013275-7; 
CONSIDERANDO a prorrogação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das atividades presenciais nas unidades do 
Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a necessidade de controle da proliferação do COVID-19; 
RESOLVE 
Art. 1º PRORROGAR o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das atividades presenciais no âmbito da Comarca de 
Guaraí/TO estabelecido pela Portaria Nº 1402/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ de 31 de julho de 2020, até o dia 13 de 
setembro de 2020. 
Art. 2º Manter a escala de servidores contida na Portaria Nº 1402/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ de 31 de julho de 
2020 ficando facultado aos magistrados das respectivas varas a realização de revezamento entre os mesmos, desde que não 
ultrapasse o percentual estabelecido. 
Art. 3º Conforme artigo 3º da Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE de 28 de agosto de 2020 os 
magistrados informão a Diretoria do Foro os casos de infecção por Coronavírus (COVID-19) dos servidores e estagiários lotados 
em suas respectivas unidades, anexando o teste com resultado positivo ou na sua impossibilidade a comunicação com 
a posterior apresentação do resultado a fim de que seja informado a Presidência. 
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
Comuniquem-se aos magistrados, servidores e estagiários desta Comarca e aos órgãos e instituições parceiras. 
P.R.I.C 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0009730-97.2017.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) NAYANNE BORGES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 19 de dezembro de 1983, natural de 
Rondon do Pará – PA, filha de Edvaldo Nunes dos Santos e Jussara Borges Miranda, portador da carteira de identidade RG 
n.º757964 – SSP/TO e CPF n.º 004.683.301-35, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
artigo 12 da Lei n.º10826/03. E para que chegue ao conhecimento da acusada, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 
placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimada do inteiro teor da sentença condenatória 
inserida no evento nº 64, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante disso, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo 
extinta a punibilidade do (a) acusado (a) NAYANNE BORGES DOS SANTOS.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31/08/2020. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 1ª PUBLICAÇÃO 
DOUTOR LUATOM ADELINO BEZERRA ADELINO DE LIMA, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...  
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FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
autuada sob o nº 0001224-02.2016.8.27.2712, proposta por MARIA JOSÉ BARBOSA PIMENTEL, em face de JOSÉ FERREIRA 
DE LIMA. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de JOSÉ FERREIRA DE LIMA, brasileiro, união estável, incapaz, 
residente e domiciliado no mesmo endereço da requerente, nascido aos 30/09/1943, natural de Lagedo/PE, filho de Angelo Felix 
de Lima e Leonília Ferreira de Melo, portador do Cl n° 707.070 SSP/PE e CPF registrado sob o n° 124.858 104-00, conforme o 
teor da parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “Vistos etc. MARIA JOSÉ BARBOSA PIMENTEL , devidamente 
qualificada nos autos, ingressou com ação de interdição e curatela com pedido de liminar, em face de JOSÉ FERREIRA DE 
LIMA, requerendo, em síntese, a nomeação da mesma curadora do interditando. Anexou documentos, laudos, exames. A 
requerente declarou ser esposa do interditando e alegou que vem cuidando do mesmo, pois este não possui capacidade de se 
auto gerir em caráter definitivo, vez que está acometido da patologia de Alzheimer (CID-F00.1). Cumpridas as diligências do juízo 
(evento 6), o Ministério Público manifestou favorável ao pleito provisório (evento 13). Decisão de evento 15 foi deferida curatela 
provisória e nomeada a requerente curadora do interditando, sendo designada audiência de interrogatório do mesmo. Em 
audiência de interrogatório, o interditando demonstrou pouco discernimento e dificuldade de em se expressar verbalmente, sendo 
a mesma encerrada sem perguntas. Deferido pedido da defesa de julgamento antecipado, tendo em vista constar nos autos 
laudo pericial (laudo 5, evento 1) emitido pela junta oficial do Estado, atestando a patologia, abrindo vistas ao Ministério Público. 
Ministério Público pugnou pela total procedência do pedido inicial (evento 31). É breve o relatório. Decido. Efetivamente, pelo que 
consta dos autos e pelo que se auferiu em audiência, não há dúvida quanto à limitação sensorial que acomete a parte 
interditanda, vez que detentor de grave impedimento em decorrência de patologia de Alzheimer, o que interrompe sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme se infere pela audiência 
de instrução realizada e pelas demais informações colacionadas aos autos, especialmente nos laudos médicos. O conjunto 
probatório é hábil a demonstrar que o requerido apresenta sequelas da enfermidade de longa duração que suprime seu 
discernimento e o impede de, por si só, realizar atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Desse modo, 
imprescindível a nomeação de curador à pessoa com deficiência para que, representando-a na prática de tais atos, sejam 
assegurados seus interesses. No que concerne a quem deverá exercer tal múnus público, entendo que a requerente é a mais 
apta para tal exercício, à luz do art. 1.775, do CC, vez que esta é quem efetivamente converge suas ações às reais necessidades 
da parte interditanda. Além de observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 1.775, do Código Civil de 2002, não se 
vislumbra qualquer dos impedimentos legais elencados no artigo 1.735, do diploma legal, que impeça a requerente de ser 
nomeada curadora definitiva. Assim, dúvida não há quanto ao efetivo resguardo dos interesses da parte interditanda pela parte 
autoral. Destaca-se que a prática de certos atos em nome do curatelado, tais como o pagamento de dívidas, a aceitação de 
heranças, legados e doações, ainda que com encargos, a transação, a venda de imóveis e a propositura de ações ou o 
oferecimento de defesa, dependem de prévia autorização judicial, de acordo com o artigo 1.748, do Código Civil de 2002. Ante o 
exposto, considerando o parecer favorável do Órgão Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de, em razão 
do grau da deficiência psíquica e seus efeitos que afetam o discernimento SUBMETER À CURATELA o requerido JOSÉ 
FERREIRA DE LIMA, declarando-o incapaz de praticar, por si só, atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, em especial aqueles enumerados nos artigos 1.748 e 1.782, ambos do Código Civil de 2002, além de receber 
benefícios previdenciários e assistenciais, proventos e outras receitas, com fundamento nos artigo 1.767, inciso I, do Código Civil 
de 2002. Nos termos do que dispõe o artigo 1.775 do Código Civil de 2002, nomeio como curadora definitiva MARIA JOSÉ 
BARBOSA PIMENTEL, para representar o curatelado na prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, em especial aqueles enumerados nos artigos 1.748 e 1.782, ambos do Código Civil de 2002, além de receber 
benefícios previdenciários e assistenciais, proventos e outras receitas, utilizando os correspondentes ativos para o atendimento 
de suas necessidades. Ressalta-se que a curadora dependerá de prévia provocação e autorização judicial para a prática dos 
atos descritos no artigo 1.748, do Código Civil de 2002, ressalvando o direito do curatelado à prática dos atos da vida civil 
discriminados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 
inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se o disposto nos artigos 755, § 3º e 759, ambos do Novo Código de 
Processo Civil, bem como no artigo 9º, inciso III, do Código Civil de 2002 e artigo 93, da Lei nº 6.015/1973, mediante inscrição da 
instituição da curatela no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e publicação pela imprensa 
local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. Intime-se a curadora nomeada a comparecer perante o 
cartório judicial a fim de firmar o termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da confirmação do registro 
da sentença Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede deste Município e Comarca, nos termos do 
que prevê o artigo 93, parágrafo único, da Lei nº 6.015/1973. Oficie-se à Justiça Eleitoral com os dados completos da parte 
interditada, para fins de impedir o exercício dos direitos políticos, conforme art. 15, II, da CF. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpra-se. Jefferson David Asevedo Ramos Juiz de Direito em Substituição Automática” DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Itagautins, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. E para constar, eu, 
Noelma Alves Magalha~es dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
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Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc..FAZ SABER, 
a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 
00192280720148272729 - Chave n. 221325586614, em que VALADARES COMERCIAL LTDA move em desfavor de MARIA 
ROSICLEIDE DA SILVA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia 
publicada no Diário da Justiça, INTIMA MARIA ROSICLEIDE DA SILVA para que efetue o pagamento voluntário do débito no 
valor R$ 5.996,94 (cinco mil, novecentos e noventa e seis e noventa e quatro centavos, sob pena de o montante da condenação 
ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com 
a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §§ 1º e 3º). Fica, ainda, a parte executada intimada 
que terá o prazo de 15 (quinze) dias para, em querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido (c/ as matérias previstas no §1º, I a 
VII, do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão, cujo prazo terá início após decorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do NCPC, conforme dispõe o art. 525 do mesmo diploma legal. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Esly de Abreu Oliveira Mourao, Diretora de Secretaria, 
digitei. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e 3ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 5001254-71.2011.8.27.2729 proposta por 
CHURRASCARIA E PIZZARIA CASA NOVA LTDA.em desfavor de URBELUZ ENGENHARIA S/A e DANLUZ INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA, ambas atualmente em lugar incerto ou não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
presente ação ação e, querendo, apresente(m) defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumirem aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. Para que não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
com o prazo de 30 (trinta) dias, que será afixado no placard do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
FICA(M) ADVERTIDO(S) o(s) requerido (s) de que lhe(s) será(ão) nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 19 de maio de 2020. Eu, Giann Magna de O A 
de Moura, Técnica Judiciária da 3ª Vara Cível, o digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM. Juiz abaixo lançada.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0020691-42.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO 
RÉU: MARIA EDILEIA BATISTA DA SILVA 
EDITAL Nº 1215609 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuiçoes 
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 Civel tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 0020691-42.2018.8.27.2729 proposta  
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO por  em desfavor de MARIA EDILEIA BATISTA DA SILVA, brasileira, 
solteira, inscrito no CPF nº 841.711.972-87, atualmente em local icerto e não sabido. FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) executada 
MARIA EDILEIA BATISTA DA SILVA  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 toitalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos quanto bastem 
para a satisfação integral da execução. Valor da causa R$ 3.545,86. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será 
nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado 
do Tocantins, aos 21 de agosto de 2020 Eu, FLÁVIA FLOR BRAGA, Técnica Judiciária, o fiz digitar e atesto ser autêntica a 
assinatura do MM Juiz, abaixo lançada. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002203-44.2015.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: BARRETO & DIAS LTDA - ME 
EDITAL Nº 1221429 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuiçoes 
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 Civel tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 0002203-44.2015.8.27.2729     proposta  
BANCO BRADESCO S.A. por  em desfavor de BARRETO &amp; DIAS LTDA - ME. FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) executada 
BARRETO & DIAS LTDA - ME THIAGO LAGO DIAS - ME (INOVA AMBIENTES), pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ 13747858000166, 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 toitalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos quanto bastem para a 
satisfação integral da execução. Valor da causa R$ 58.917,04. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será 
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nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado 
do Tocantins, aos 24 de agosto de 2020. Eu, FLÁVIA FLOR BRAGA, Técnica Judiciária, o fiz digitar e atesto ser autêntica a 
assinatura do MM Juiz, abaixo lançada. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
MONITÓRIA Nº 0000659-50.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: ITAMAR CORREA 
RÉU: PEREIRA & BONFIM LTDA 
EDITAL Nº 1221748 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Civel da Comarca de Palmas-TO, 
no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª Vara Cível tramita 
a AÇÃO MONITÓRIA nº 00006595020178272729 proposta por ITAMAR CORREA   em desfavor de PEREIRA & BONFIM LTDA. 
FICA o requerido PEREIRA & BONFIM LTDA, CNPJ 01328092000104 atualmente em lugar incerto e não sabido, CITADO para 
os termos da presente ação, bem como para que, caso queira, pague ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial, sendo que, em caso de cumprimento da obrigação no prazo citado, ficará isento de custas processuais e 
honorários advocatícios. valor da causa R$39.485,24. Fica advertido ainda que FICA ADVERTIDO o(a) REQUERIDO(A) de que 
lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-
TO, Estado do Tocantins, aos 24/08/2020 Eu Flávia Flor Braga - Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.   
 

5ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DA EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0012719-84.2019.8.27.2729 
CHAVE Nº: 613825512419 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERENTE: M C COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
ADVOGADO: ISLAN NAZARENO ATHAYDE DO AMARAL 
REQUERIDO(S): INOVE TECNOLOGIA LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte executada INTIMADA da penhora BACENJUD totalmente/parcialmente frutífera, cujo extrato foi 
anexado no evento 43 para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Palmas-TO, 31 de agosto de 2020. ASS: Angely Costa Demarqui – Estagiária.” 
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO JOSÉ RODOLFO MILHOMEM PEREIRA  
AUTOS Nº: 0038304-41.2019.8.27.2729   
CHAVE Nº: 822405095119 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA 
REQUERIDO(S): POSTO FLEX LTDA; JOSÉ RODOLFO MILHOMEM PEREIRA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
SENTENÇA: “Fica o executado, JOSÉ RODOLFO MILHOMEM PEREIRA, INTIMADO da SENTENÇA constante no evento 19, 
para no prazo de 15(quinze) dias, CONTRARRAZOAR o recurso de apelação constante no evento 23”. 
Palmas-TO, 31 de agosto de 2020. ASS: Angely Costa Demarqui – Estagiária.” 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
AUTOS Nº: 0022760-86.2014.8.27.2729 
CHAVE Nº: 292798385314 
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
EXEQUENTE: HMB LTDA . 
ADVOGADO: ANDREY DE SOUZA PEREIRA 
EXECUTADA: EDILSON RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO: DYDIMO MAYA LEITE FILHO (CURADOR ESPECIAL) 
FINALIDADE: A Dra GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI– Juiza de Direito em auxílio a 5ª Vara Cível da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte requerida: EDILSON RODIGUES DE 
SOUSA, inscrito no RG n.º 262.331, SSP/TO e CPF/MF sob o n.º 783.177.381-91, que, atualmente, se encontram em local 
incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº 0022760.2014.827.2729 – (Chave 
nº292798385314) - que lhe move HMB LTDA – CNPJ : 11.283.723/0001-61 e para, caso queiram, interpor recurso no prazo 
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legal, conforme dispositivo: Ex positis, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil, c/c artigo 561 do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos, razão em que: a) rescindo o contrato firmado pelas partes; b) concedo a 
tutela provisória para o fim de determinar a imediata reintegração da posse do bem nas mãos da parte autora; c) condeno o 
requerido à perda de 10% do valor da entrada atualizado, ao pagamento da multa compensatória de 10% sobre o valor do 
contrato atualizado e ao pagamento de do IPTU, cujos fatos geradores tenham ocorrido após o ano de 2011 (cláusula 13 do 
contrato); d) determino a restituição ao requerido dos valores por ele pagos, descontados: d.1) os valores correspondentes à 
eventual fruição do imóvel, no importe de 0,05%, a teor do IRDR e do art. 32-A da Lei n. 6.766/1979; d.2) o valor de 10% da 
entrada (cláusula 15, §1º, alínea b, do contrato), atualizado; d.3) o valor de 10% sobre o contrato atualizado, a título de multa 
compensatória, de a teor do que dispõe o art. 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979 e a cláusula 15 do contrato; d.4) o valor 
assumido e pago pela requerida Divina Angela, conforme termo de acordo constante do evento 15; e) que sobre os valores a 
serem atualizados (10% da entrada; 10% de multa compensatória; IPTU) e a serem restituídos ao requerido incidirá correção 
monetária desde a data do desembolso de cada parcela pelo comprador, aplicando-se o índice INPC e os juros de mora incidirão 
desde o trânsito em julgado da ação. (Tese 5 do IRDR N.º 0009560-46.2017.827.0000); f) que a restituição dos valores pagos ao 
comprador deverá ocorrer nos moldes no §1º e seguintes do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei 13.786/18) no 
prazo de até 12 meses, respeitadas as carências legais. (Tese 7) g) considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima 
do seu pedido, condeno o requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 
valor do proveito econômico obtido pelo autor (art. 85 §2° do CPC), dada a baixa complexidade da causa, o tempo mínimo para o 
labor e o local da prestação de serviço. h) determino que o valor da condenação seja apurado em momento oportuno e 
abatendo-se o quantum devido à parte requerida; i) extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 
I do Código de Processo Civil; j) determino observância ao Provimento n. 9/2019 da CGJUS/TO, que dispõe sobre o protesto da 
sentença condenatória transitada em julgado, custas processuais, taxa judiciária, multas e honorários advocatícios; k) determino 
observância ao Provimento n. 11/2019 da CGJUS/TO, que institui a Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria Geral da 
Justiça; l) determino, após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, o arquivamento dos autos. P. R. Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI Juíza de Direito Substituta 
em auxílio ao NACOM. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma 
da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, servidora do NACOM, que 
digitei e subscrevi. Palmas, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI 
Juíza de Direito em Auxílio ao NACOM[1][1] Portaria nº 165/2020, de 05 de fevereiro de 2020. (DJ4672) 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1595/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 31 de agosto de 2020 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo II da Portaria nº 190/2019, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 04/09/2020 às 18h a 
11/09/2020, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Pedro Nelson de Miranda Coutinho, titular da 3ª Vara 
Cível, servidora Giann Magna de Oliveira Almeida de Moura  e oficial de justiça Marcos Antônio R. Gama. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
 Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos trinta e um (31) dias do 
mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 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 à INTIMAÇÃO do executado: LINEAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA– CNPJ/CPF: 
37423423000124, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
nº 5008967-63.2012.8.27.2729   , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, INTIMADO, DO INTEIRO TEOR DO ITEM 
3 DO DESPACHO EVENTO 59 para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do valor devido acrescido de 
custas, se houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-se que após o decurso do prazo retro, sem o 
pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, para, caso queira, a parte 
executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC; 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 Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (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 à INTIMAÇÃO do executado: SUPER FIBER IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA – CNPJ/CPF: 
03732245000100, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
nº 5010036-67.2011.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  INTIMADO, DO INTEIRO TEOR DO ITEM 
3 DO DESPACHO EVENTO 62 para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do valor devido acrescido de 
custas, se houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-se que após o decurso do prazo retro, sem o 
pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, para, caso queira, a parte 
executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC; 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 Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (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 à INTIMAÇÃO do executado: M DOS SANTOS B DOS ANJOS– CNPJ/CPF: 37426442000104, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009984-
71.2011.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, INTIMADO, DO INTEIRO TEOR DO ITEM 3 DO 
DESPACHO EVENTO 55, bem como do cálculo realizado no evento 63 para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento 
voluntário do valor devido acrescido de custas, se houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-se 
que após o decurso do prazo retro, sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova 
intimação, para, caso queira, a parte executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC; 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (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 à INTIMAÇÃO do executado: MARMOPALMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE LTDA–
 CNPJ/CPF: 36839462000144, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 5009971-72.2011.8.27.2729  , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  INTIMADO, DO 
INTEIRO TEOR DO ITEM 3 DO DESPACHO EVENTO 44 para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do 
valor devido acrescido de custas, se houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-se que após o 
decurso do prazo retro, sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, 
para, caso queira, a parte executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC; 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5004036-17.2012.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: GEISA TAVARES DE SOUZA - CNPJ/CPF: n°  615.975.033-04,  
INTIMADO no prazo de 15 (quinze) dias: a. Comprove a garantia do juízo, sob pena de não recebimento dos presentes 
embargos, nos termos do art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80; b. Emendar a inicial, atribuindo o valor correto da causa, sob pena de 
indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do NCP. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (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 à INTIMAÇÃO do executado:  CONSTRUTORA GOIANÃO LTDA– CNPJ/CPF: 37381043000174, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5031800-
75.2012.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  INTIMADO, DO INTEIRO TEOR DO ITEM 3 DO 
DESPACHO EVENTO 44 para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do valor devido acrescido de 
custas, se houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-se que após o decurso do prazo retro, sem o 
pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, para, caso queira, a parte 
executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC; 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 Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MINASCOM COMERCIAL LTDA.– CNPJ/CPF nº:  04421136000126, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): ALDO JOSÉ DE SOUZA- CPF nº: 309.805.771-87 e ALEXANDRE CORREA DA SILVA   - 
CPF nº: 644.860.361-15  , por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5039568-18.2013.8.27.2729  , 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-661/2013, inscrita em 15/04/2013, referente à ICMS NORMAL , cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 254.460,47(duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta 
reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: MORAIS E SEVERIANO LTDA– CNPJ/CPF nº: 06.130.814/0001-27, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): CARLOS ROBERTO ROCHA SEVERIANO- CPF nº: 766.901.307-97 e MARINA MORAIS 
PINHEIRO SEVERIANO -CPF nº: 829.798.201-72, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) 
 conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5035763-57.2013.8.27.2729, 
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-2138/2012 inscrita em 19/09/2012, referente à ICMS PARCELADO , cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.112,97(dois mil cento e doze reais e noventa e sete centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 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: CAJANGO & SILVA LTDA - ME– CNPJ/CPF nº: 06296319000192, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): LUCINEIDE DA SILVA - CPF nº: 002.078.571-21 e RENATA NANCY CAJANGO BEZERRA 
CPF nº: 959.030.381-15 , por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000709-06.2008.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(S). 20080001609, 20080001610, 20080001611, inscrita em 04/11/2008, referente à ISS-PD, MF-PD, TZL-
FUNC , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.671,49( UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E 
UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: ALTERNATIVA INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - ME– CNPJ/CPF nº: 
 03337407000105, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): CARLOS SERGIO MARQUES- CPF nº: 353.254.451-20, por 
estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000586-47.2004.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 34103, 34104, 
34105, 34106, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 312.930,04 (Trezentos e Doze Mil 
Novecentos e Trinta Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: INDUSTINS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA– CNPJ/CPF nº: 
12200607000102, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): ROSA RIBEIRO BARBOSA- CPF nº:  232.979.051-15, por estar(em) 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0003494-79.2015.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,  bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029763, 
inscritas em 04/01/2012, referentes à TLF, inscritas em 08/01/2013, referentes à TLF, inscritas em 05/02/2014, referentes à 
TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 680,09 (Seiscentos e Oitenta Reais e Nove 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 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 S REPRESENTAÇOES LTDA ME– CNPJ/CPF nº: 05230353000100, 
bem como do(s) sócio(s) solidário(s): CALORINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO - CPF: 324.870.258-32 E ELISSONIA 
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LEAL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 023.611.721-19, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0002605-28.2015.8.27.2729 , 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029657, inscrita em 06/11/2014, referente à TLF , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 680,09 (Seiscentos e Oitenta Reais e Nove Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
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: V J RECAPAGENS DE PNEUS LTDA – ME – CNPJ/CPF nº: 
04967052000192, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): JECILENE DA SILVA SANTOS- CPF nº:  813.354.821-72, por 
estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0000915-61.2015.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130024869, 
inscrita em 29/08/2014, referente à TXL-FUNC , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 988,97 
(Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 31 de agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: F. F. DA SILVA-ME– CNPJ/CPF nº:  07093724000176, bem como do(s) 
sócio(s) solidário(s): FABIO FENELON DA SILVA - CPF nº: 993.756.301-10, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 
0025457-46.2015.8.27.2729 , 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-72/2015 , inscrita em 09/02/2015, referente à ICMS 
NORMAL , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 32.485,52(trinta e dois mil quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de 
agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: PARANÁ COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA– CNPJ/CPF nº: 
09568175000174, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): FERNANDA APOLINÁRIO PALMA MAIA- CPF nº: 689.090.471-00, 
por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0027600-42.2014.8.27.2729 , 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-668/2014 , inscrita em 28/02/2014, referente à ICMS NORMAL , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 8.829,07(oito mil oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
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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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: MCSC - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
LTDA - EPP– CNPJ/CPF nº: 03.767.415/0001-83, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): JOSE SERGIO CASTRO 
CAVALCANTE - CPF nº: 712.266.801-00, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0002959-77.2020.8.27.2729 , 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190002830, 20190002831, 20190002832, 20190002833, 20190002834, inscrita 
em 14/02/2019, referente à TLF, IPTU REV,IPTU, COSIP,   , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é 
de R$ 7.341,67 (Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: DAÍLSON INÁCIO MONTELO– CNPJ/CPF: 546.819.951-34, 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 0002787-38.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190002815, 
20190002816, 20190002817 , inscrita em 14/02/2019, referente à IPTU,COSIP, IPTU REV  , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.468,75 (Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e 
Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 31 de agosto de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: TEODORO E TEODORO LTDA (ATACADO MEIO A MEIO), CNPJ/CPF: 
04505395000135, 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 00236083420188272729, 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-407/2018, inscrita em 30/01/2018, referente à DÉBITOS APLICADOS PELO PROCON/TO,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 10.425,08(dez mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 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: CLADEON RODRIGUES DA SILVA, CNPJ/CPF: 29804817268, 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 00249837020188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180002592 , inscrita em 06/03/2017 , 
referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20180002593, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP - COSIP 
- CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20180002594, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT 
URBANO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 6.473,12 (Seis Mil e Quatrocentos e Setenta 
e Três Reais e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: ATILIO G. A. CORDEIRO-ME, CNPJ/CPF: 18856738000110, 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 00438389720188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180009106 , inscrita em 31/01/2018, 
referente à ISS-NFSE - ISS NFSE - SERVIÇOS PRÓPRIOS; 20180009107, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS - ISS 
DMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 5.977,97 (Cinco Mil e Novecentos e Setenta e 
Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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 M A DE SOUZA - ME, CNPJ/CPF: 07572089000100, 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 00413117520188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180008073, inscrita em 27/04/2018, referente à 
ISS-SN (PGFN) - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL (PGFN),  cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 3.396,15 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quinze Centavos)), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 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: MVG SOUZA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10650991000101, 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 00473161620188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
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de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180004351, inscrita em 27/04/2018, 
referente à ISS-SN (PGFN) - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL (PGFN),  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.289,35 (Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: MAPA PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF:  11.105.081/0001-00, 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 00472928520188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180003853, inscrita em 27/04/2018, 
referente à ISS-SN (PGFN) - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL (PGFN); 20180003854, inscrita em 
25/04/2018 , referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20180003855, inscrita em 25/04/2018, referente à TLS - TX LIC 
SANITARIA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.589,10 (Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e 
Nove Reais e Dez Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: P H & G NUTRICAO-EIRELI, CNPJ/CPF:  15429116000118, 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 00471256820188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180000396, inscrita em 24/08/2017, 
referente à ISS-NLDMS-P - ISS NOT LANC DMS - PROPRIO; 20180000397, inscrita em 25/03/2015 , referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO; 20180000398, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.556,21 (Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Um 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: JOSÉ EMIDIO CHAGAS, CNPJ/CPF: 03811878107, 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 00440883320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180008479, inscrita em 06/03/2017, referente à 
IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
3.303,62 (Três Mil Trezentos e Três  Reais e Sessenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: ALQUIMIA SCOTCH BAR LTDA, CNPJ/CPF: 11382324000158, 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 00462933520188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180009812, inscrita em  25/04/2018, 
referente à TLS - TX LIC SANITARIA; 20180009813, inscrita em 25/04/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 
20180009814, inscrita em 25/04/2018, referente à ISS-ESTIM - ISS ESTIMATIVO; 20180009815, inscrita em 25/04/2018, 
referente à ISS-ESTIM - ISS ESTIMATIVO; ,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 11.663,81 
(Onze Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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: WL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 26.934.612/0001-45, 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 00462543820188272729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180009538, inscrita em  27/04/2018, referente à ISS-SN (PGFN) - IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL (PGFN); 20180009539, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS - ISS DMS; 
20180009540, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20180009541, inscrita em 06/03/2017, 
referente à TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de   R$ 49.277,24 
(Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº  0016467-95.2017.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de A B DE 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 13965102000193, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 1.643,53 (um mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no 
evento 38. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
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Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de 
maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº  5001311-60.2009.8.27.2729   , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LAMONIER E 
LAMONIER LTDA, CNPJ/CPF nº 26733022000154, e bem como do(s) seu(s) sócio(s) solidário(s) WILMAR LAMONIER 
COSTA -CPF/CNPJ n°  160.549.701-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 72 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5001083-51.2010.8.27.2729     , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de CARLOS 
ALBERTO DE MORAES, CNPJ/CPF nº 532.535.079-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 49 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL Nº 1258292 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00051483820148272729 
Denunciado: ABMAEL CARVALHO DE SOUZA JUNIOR 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00051483820148272729, tendo como 
Denunciado ABMAEL CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, união estável, vigilante/segurança, naturalde Brasília/DF, 
nascido aos 25.06.1982, com 31 anosde idade, portador do RG nº 656.159 SSP/TO e inscritono CPF sob o n° 724.961.262-04, 
filho de Abmael Carvalho de Souza e Analiza Pereira e Souza. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e 
não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) 
III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo 
pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar 
existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente 
a figura de defensor dativo, sem honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do 
eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. 
Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. 
Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e 
o(s) acusado(s), no que couber.Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 22 de 
maio de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente 
edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 28/08/2020. Eu, Juliene Lemes 
Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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EDITAL Nº 1266916 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00273353520178272729 
Denunciado: KLISMNAM SIQUEIRA DE SOUSA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00273353520178272729, tendo como 
Denunciado KLISMNAM SIQUEIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, naturalMiracema/TO, estudante, nascido aos 22/07/1994, 
filho deCleidimar Araújo de Sousa e de Vania Siqueira Soares,portador do RG n° 955.077 SSP/TO, inscrito no CPF sob 
n°021.064.231-95. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) 
no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a 
condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem 
honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renuncia ao prazo recursal e intimação 
do denunciado e da ofendida na audiencia, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e concretizado o trânsito em 
julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos 
órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema 
virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se pessoalmente o acusado, intimada nesta ato a vitima(s) ou 
representante(s) legal(is). JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o 
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 13 de agosto de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza 
– Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e 
afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 31/08/2020. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de 
Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 1266768 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00070675720178272729 
Denunciado: LEONARDO POLICARPO DA SILVA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00070675720178272729, tendo como Réu: 
LEONARDO POLICARPO DA SILVA,brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 23/08/1984, 
portador do RG n° 1211380 SSP/TO, inscrito no CPF n° 077.028.446-98, como o denunciado encontra-se atualmente em local 
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: 
“(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada 
ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107 do Código 
Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em 
julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos 
órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se 
com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar 
conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta 
própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que 
figurarem na condição de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se o 
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. . Palmas, 23 de junho de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE 
SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 31/08/2020. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 30 (trinta) dias 
O Dr. Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis - To, no uso de suas atribuições legais 
etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 
Juízo, no Cartório de Cível, a Ação de Usucapião, Autos nº 0001335-24.2019.8.27.2730, tendo como Requerente Vania Silva 
Santos e Requerido Laziene Felicissimo dos Santos e Helia Maria Ferreira dos Santos, MANDOU CITAR eventuais terceiros 
interessados, de todo teor da presente ação, bem como para que querendo contestar a presente terá o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Este Edital deverá ser publicado por uma única 
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vez no Jornal de ampla circulação. E para que ninguém possa alegar ignorância deverá ser afixada uma cópia no placar do 
Fórum. Dado e passado nesta cidade e comarca de Palmeirópolis, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2020. Eu, Divina 
Helena de Almeida Silva, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. Dr. Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juiz de Direito. 
 

PEIXE 
2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, no uso de suas atribuições legais, 
etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA-SE a Sócia 
Solidária da Empresa Executada, Senhora MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO E ARAÚJO, inscrita no CPF n° 113.296.451-20, que 
se encontra em lugar incerto e não sabido, do BLOQUEIO DE VALORES (via BACENJUD), conforme EXTR1 do evento 35, 
para eventual impugnação, no prazo de 5(cinco) dias, na forma do art. 854, § 3º, do CPC. Não apresentada a manifestação 
do(a) executado(a), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 
transferido o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, nos termos do art. 854, § 5º, do Código de 
Processo Civil, de conformidade com r. decisão do evento 34 dos autos de Execução Fiscal nº 5000901-79.2012.8.27.2734, 
proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em face de M & F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP. Para que 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado. Peixe/TO, 
data certificada pelo sistema. Eu, NJM/Mat. 88239 - Técnica Judiciária, digitei. (ass.) Drª. A.P.A.A.T – Juíza de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 220225 -EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO:                          30 (TRINTA) DIAS - 
PROCESSO Nº:              5001062-17.2011.8.27.2737 - chave: 621557211815 
AÇÃO:                            EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE:               UNIAO – FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO:               LEONANE JOSE DE MENDONÇA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado – LEONANE JOSE DE MENDONÇA, brasileiro, CPF Nº 283.596.311-15, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para conhecimento da penhora dos imóveis abaixo nominados, com prazo legal para 
manifestação, nos termos do despacho – evento 65. IMOVEIS: 1-LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE Nº 08, 
DA QUADRA ARSE 61, CONJUNTO QIE, SITUADO NA ALAMEDA 13, DO LOTEAMENTO PALMAS, 2ª ETAPA, FASE I, COM 
AREA TOTAL DE 360,00M2, REGISTRADO SOB MATRICULA 14.147, FICHA 01, LIVRO 2 DE REGISTRO GERAL –CRI DE 
PALMAS-TO, de propriedade de MARIA NILDA DOS SANTOS(em partilha, no divorcio com o requerido); 2-LOTE DE TERRAS 
PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE Nº 04, DA QUADRA ARSE 121, CONJUNTO QI 06, SITUADO À ALAMEDA 16, DO 
LOTEAMENTO PALMAS, 2ª ETAPA FASE I, COM AREA TOTAL DE 300,00M2, REGISTRADO SOB MATRICULA Nº 
51.008,FICHA 01, LIVRO 2 DE REGISTRO GERAL –CRI DE PALMAS-TO.  DESPACHO: Uma vez que se buscou reiteradas 
vezes a citação pessoal do executado, corroborado pelo contido na certidão 37 e 51, visando afastar qualquer alegação de 
mácula quanto a irregularidade da intimação da penhora, promova-se a expedição de edital para ciência do executado 
LEONANE JOSE DE MENDONCA.2) Ultimado o prazo, sem manifestação, volvam os autos conclusos para apreciação do 
contido no evento 63,conforme requerido pelo exequente. Providencie-se o necessário.Porto Nacional, TO. Adriano Gomes de 
Melo Oliveira Juiz de Direito”. Porto Nacional/TO, 28 de fevereiro de 2020.CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia 
do presente edital no átrio do fórum. Eu____________Lucimara Cardoso – Porteira dos Auditórios. Em   27/08/2020. 
 
EDITAL Nº 431640 - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA,  MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Execução de Titulo Extrajudicial - Processo: 
n°5005983-48.2013.827.2737 – Chave: 786276015613, requerida pelo BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de 
VILMA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO,  Valor da Causa R$ 68.853,53, Por este meio CITAR a executada VILMA BARBOSA 
DO ESPIRITO SANTO, brasileiro, solteiro, Empresário, CPF Nº 617.705.231-20,  nos autos em epígrafe, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). 2. Em 
seguida, seja a parte executada INTIMADA quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, 
contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915). 3. DÊ-SE CIÊNCIA a parte executado de que: a) em 
caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); 
b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). 4. Decorrido o 
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prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, Para hipótese de pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).. Advertência: Na falta de pagamento, 
providencie-se o necessário viabilizando a penhora e imediata avaliação de bens livres e desembaraçados pertencentes a parte 
executada, mediante intimação desta. A constrição deverá recair de preferência sobre eventuais bens indicados na petição inicial 
executiva, se o caso. E, na ausência de localização da parte para intimação, deverão ficar certificadas as diligencias de busca. 
Não encontrando o(s) devedor (es), proceda-se com o arresto nos moldes do CPC, art. 653., para que não aleguem ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (16/03/2020). Eu, Elvanir Matos 
Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível-CERTIDÃO: 
CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios Lucimara Pereira 
Cardoso –Técnica Judiciária Em  31/09/2020.  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS E REUS QUE ESTÃO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, COM 
PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Usucapião n° 00111534220208272737-
 chave: 117925658820, requerida por ROSALIA CARVALHO DA SILVA em face de ANA CIRQUEIRA DA SILVA e outros. Por 
este meio a CITAÇÃO de EVENTUAIS INTERESSADOS e REUS que estão em local incerto e não sabido((aplicação analógica 
do art. 216-A, §4º, da Lei 6015/73), para que tomem conhecimento da presente ação, com prazo legal para manifestação.  E para 
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e 
afixado na forma da lei.  Porto Nacional, 1 de agosto de 2020.” Eu, Dênis Maria S. C. Rocha, Técnico Judiciário, digitei. 
Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, 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 1155920v2 e do código CRC 1a5a64f4. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1599/2020 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2020 
Dispõe sobre o exercício dos trabalhos presenciais e adoção de medidas emergenciais de prevenção ao contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 
Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO as disposições dadas pela Portaria Conjunta Nº 23 de 30 de junho de 2020 e pela Portaria Conjunta Nº 30, de 
28 de agosto de 2020; 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins nos registros de novas 
infecções pela COVID 19, tomando por base os meses de julho e agosto de 2020, sendo registrado um aumento de casos em 
261% no mês de julho, contra 55% em agosto, resultando em uma decréscimo de 23,03% em novas contaminações para o 
período (http://integra.saude.to.gov.br/covid19); 
CONSIDERANDO  a prerrogativa do Diretor do Foro em adotar medidas restritivas a partir dos parâmetros de casos confirmados 
na localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal (art. 6º, § 2º Portaria-
Conjunta n.º 23/2020 e art. 2º Portaria Conjunta Nº 30/2020); 
CONSIDERANDO a indispensabilidade da prestação de serviços que demandam a presença física de servidores nesta 
Comarca, bem como, da necessidade de atendimentos que demandem a presença física do jurisdicionado; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar exercício das atividades presenciais na Comarca de Porto Nacional, seguindo o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) da equipe de trabalho em cada juízo, deixando a critério da chefia imediata o rodízio entre os servidores em 
regime de teletrabalho, restando necessária a presença de no mínimo 01 servidor em cada unidade, até o dia 13 de setembro de 
2020. 
Parágrafo único: Permanece autorizado o trabalho remoto por servidores que se enquadrarem no grupo de risco, estando os 
mesmos, subordinados a fiscalização de produtividade pela chefia imediata. 
Art. 2º Os atendimentos continuarão sendo realizados exclusivamente por meios eletrônicos, exceto em casos excepcionais, 
permitindo-se a entrada de 01 pessoa por vez para cada unidade judicial com controle de fluxo pela portaria do prédio da 
Comarca, exceto nos casos de audiências excepcionais já designadas. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4805 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2020 34 

 

 
 

Parágrafo único: O atendimento presencial continua sendo condicionado aos protocolos sanitários, tais como a utilização 
obrigatória de máscara de proteção, aferimento de temperatura corporal, distanciamento social mínimo de 1,5m e higienização 
das mãos com álcool em gel. 
Art. 3º A realização de audiências seguirá preferencialmente de forma eletrônica, salvo nas ocasiões excepcionais, sendo 
observado o seguinte: 
I – Fica autorizada a realização de audiências que exijam a presença física das partes, bem como, nos casos em que as mesmas 
não dispõem de condições para realização via teleconferência; 
II – A designação das audiências que demandam a presença física das partes deverá obedecer a um período mínimo de tempo, 
capaz de viabilizar a devida sanitização do ambiente durante o intervalo das mesmas, bem como, evitar a aglomeração de 
pessoas nos espaços de espera; 
III – Deverá cada juízo, promover a fiscalização do cumprimento das medidas de segurança na prevenção do contágio pelo 
Coronavírus pelos usuários externos, tais como: isolamento alternado de assentos, objetivando manter um distanciamento 
seguro entre as partes, uso contínuo de máscaras e disponibilização de álcool em gel, sendo a presença de qualquer usuário no 
prédio condicionada ao cumprimento destes protocolos; 
IV – As salas direcionadas a realização de audiências que exijam a presença física dos usuários externos, deverão, se possível, 
estarem com janelas e/ou portas abertas, possibilitando a ventilação arejada do ambiente, seguindo as regras de distanciamento 
social mínimo de 1,5m entre os agentes envolvidos no ato processual e a disponibilização de álcool em gel; 
Art. 4º Os atendimentos prestados pela CEPEMA, que importem na presença física das partes, seguem suspensos por tempo 
indeterminado, devendo os mesmos serem realizados de forma eletrônica ou via telefone. 
Art. 5º Ficam revogadas as disposições contrárias a presente Portaria.  
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de setembro de 2020. 
Art. 7º Promova-se a devida comunicação desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da 
Justiça.(Parágrafo único, art. 2º Portaria Conjunta Nº 30/2020). 
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos trinta e um (31) dias do mês de agosto 
(08) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

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

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000311-55.2010.8.27.2740/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ADALTO GOMES DA SILVA 
EDITAL Nº 1251191 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito Titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada sob o n° 
50003115520108272740, chave nº 214651421615  tendo como partes acima descritos, sendo o presente 
para INTIMAR a ADALTO GOMES DA SILVA, CPF nº 156.614.311-04, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo 
de 30 (trinta) dias, embargos relativo ao bem bloqueado via RENAJUD a seguir; placa AOU1824, UF -
 MA, Marca/Modelo FORD/F250, XLT W21, Proprietário ADALTO GOMES DA 
SILVA, Restrição Circulação. DESPACHO: “Defiro o bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD. Expeça-se mandado de 
penhora, avaliação, registro e intimação relativo ao bem bloqueado via RENAJUD. Cumpra-se. Tocantinópolis-TO, data do 
protocolo eletrônico. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito data/hora do sitema 18/02/2019 16:22:11” O presente edital 
foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no 
átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1251191v3 e do código CRC e0dc9b67. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO 
DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 27/8/2020, às 18:32:9 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000082-06.2002.8.27.2731/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: VALTENIS DOS SANTOS PEREIRA 
RÉU: RODAÇO COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA 
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RÉU: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS 
EDITAL Nº 695194 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 5000082-06.2002.8.27.2731; Chave Processo nº: 488842740014; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 6.652,20; Exequente: ESTADO DO TOCANTINS-TO; Procurador Exequente: Dr. Nivair 
Vieira Borges – Procurador Chefe; OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) Empresa- RODAÇO COM. IMPORT. E 
EXP. DE PNEUS LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 74.164.716/0001-60, neste ato, na pessoa de seu 
representante legal: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS, inscrito no CPF nº 194.056.691-68, atualmente com endereço 
incerto e não sabido acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGAREM, o principal 
de R$ 34.799,75 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), e cominações legais, 
inscrita(s) na Certidão (es) da Dívida Ativa CDA(s): nº 715-B à 722-B/2003, datada em  27/01/2003,  a serem atualizadas no ato 
do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 
6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) 
execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em 
tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 6.830/80.  SEDE DO 
JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO, 21 de Maio 
de 2.020. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora de Secretaria. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
1ª vara Cível 

  
EDITAL Nº 1248756 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 

  
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo Autos n. 0016114-
90.2018.827.2706 (Chave 729047396218) - Ação de Cobrança movida por GUIMARÃES E MOURA LTDA (SOCRIA 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS) em desfavor de EDILENE PEREIRA DA SILVA, Valor da Causa R$ 330,81, sendo o presente 
para CITAR EDILENE PEREIRA DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 913.023.401-82, ATUALMENTE EM 
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da inicial, bem como INTIMAR de todos os termos dos despachos dos 
eventos 7 e 89 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/12/2020, às 13h20min, a ser 
realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, coordenado pela Juíza de 
Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, 
Araguaína/TO, CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de acordo; 2 - querendo, responder a ação dentro de 
15 (quinze) dias à contar da data da audiência de conciliação ou mediação, independente do comparecimento ou não de 
qualquer das partes, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335, inciso I, 341 e 
344 do CPC). ADVERTÊNCIAS: I - As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, sendo 
que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir; II - O não 
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 
favor da União ou do Estado; e III - A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Observação: As 
partes, querendo, poderão ter atendimento prévio e maiores informações à respeito da referida audiência junto ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC); neste caso, deverão comparecer e obter maiores informações junto ao 
CEJUSC, munidos do mandado de intimação. ADVERTIR de que será nomeado curador especial em caso de revelia - artigo 
257, IV, do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 
257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 27 de agosto de 2020. Eu, DAYANE 
BATISTA BORGES DE SOUSA, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4805 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2020 36 

 

 
 

"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004938-16.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: PARAÍSO COLCHÕES EIRELI (COLCHÕES E CIA) 
RÉU: GILMAR RIBEIRO CAVALCANTE 

EDITAL Nº 1156647 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 

Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc..FAZ SABER, 
a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 0004938-
16.2016.8.27.2729 - Chave n. 630974174916, em que PARAÍSO COLCHÕES EIRELI (COLCHÕES E CIA) move em desfavor 
de GILMAR RIBEIRO CAVALCANTE. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e 
por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA GILMAR RIBEIRO CAVALCANTE - CPF Nº  30170974120 que se encontra 
em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito atualizado no valor de R$ 1.605,13 (um mil 
seiscentos e cinco reais e treze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523, caput), sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar 
(10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §§ 1º e 3º). Fica, ainda, a parte executada 
intimada que terá o prazo de 15 (quinze) dias para, em querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido (c/ as matérias previstas 
no §1º, I a VII, do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão, cujo prazo terá início 
após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do Código Processual Civil, conforme dispõe o art. 525 do 
mesmo diploma legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Norma Regina Moreira 
Galvão, Técnica Judiciária, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, 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 1156647v2 e do código CRC cdd001d7. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Data e Hora: 12/8/2020, às 18:12:30 
 
 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 (trinta) dias 
Processo Nº 0044751-45.2019.8.27.2729/TO 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: E.A.R. PEREIRA - COMBUSTÍVEIS - ME 
Requerido: INOVA PADRONIZACOES VISUAIS EIRELI - ME 
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc.. 
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 
0044751-45.2019.8.27.2729 - Chave n. 401015689319, em que E.A.R. PEREIRA - COMBUSTÍVEIS - ME move em desfavor de 
 INOVA PADRONIZACOES VISUAIS EIRELI - ME. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público 
de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA: INOVA PADRONIZACOES VISUAIS EIRELI - ME (INOVA 
PADRONIZACOES VISUAIS, CNPJ: 22.330.171/0001-11, CCP: 245329, Insc. Municipal: 2000002571 que se encontra em local 
incerto e não sabido para, caso queira, apresentar resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 
nos termos dos artigos 335, III, e 231, IV, ambos do novo CPC, sob pena de revelia e presumirem-se verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo Autor. Não havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Edilene Alves Costa Gomes, Servidora de Secretaria, digitei. 
Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Decreto 
 
Decreto Judiciário Nº 353, de 31 de agosto 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 20.0.000017201-5, 
resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Cleide Leite de Sousa dos Anjos, para o cargo de Conciliador dos 
Juizados Especiais. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Editais 

 
Edital Nº 316, de 31 de agosto de 2020 
EDITAL DE CHAMAMENTO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
em vista do disposto na Resolução 194 de 26 de maio de 2014, alterada pela Resolução 283 de junho de 2019, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Resolução nº 15/2020 - TJTO, publicada no Diário da Justiça nº 4759, de 25 de junho de 
2020, comunica aos interessados que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO para os magistrados e servidores integrantes do 
quadro de pessoal deste Poder Judiciário interessados em compor o COMITÊ GESTOR REGIONAL DE PRIORIZAÇÃO DO 
PRIMEIRO GRAU, no âmbito do TJTO. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Cuida o presente Edital de Instituição a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com o 
objetivo de desenvolver, em caráter permanente, iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da 
eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços judiciários da primeira instância dos tribunais brasileiros, nos termos da 
Resolução 194 de 26 de maio de 2014, alterada pela Resolução nº 283 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). 
1.2 A efetivação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição materializa-se na instituição do 
COMITÊ GESTOR REGIONAL DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU instituído pela Resolução nº 15/2020-TJTO, publicada 
no Diário da Justiça nº 4759, de 25 de junho de 2020. 
2. DAS VAGAS NO COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS APTAS À INSCRIÇÃO POR ESTE EDITAL 
I - 3 (três) vagas para magistrados e seus respectivos suplentes, sendo que 1 (um) magistrado será escolhido pelo Tribunal a 
partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados e os outros 2 (dois) serão escolhidos mediante eleição direta entre seus 
pares, da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição. 
II – 3 (três) vagas para servidores e respectivos suplentes, sendo que 01 um servidor será escolhido pelo Tribunal a partir de lista 
de inscritos aberta a todos os interessados e os outros 2 (dois) servidores escolhidos mediante eleição direta entre seus pares, a 
partir de lista de inscrição. 
3. DO PERÍODO E FORMA DA INSCRIÇÃO 
3.1 A cópia do presente instrumento poderá ser obtida no sítio eletrônico: https://gestaodepessoas.tjto.jus.br/site. 
3.2 O período de inscrições obedecerá ao cronograma contido no ANEXO I deste Edital. 
3.3 Não será válida a inscrição fora do prazo estipulado pelo ponto 3.2 deste Edital. 
3.4 A inscrição de candidato à vaga prevista no item 2 deste Edital será realizada exclusivamente através do link: 
https://gestaodepessoas.tjto.jus.br/site. 
3.5 As indicações dos servidores e magistrados por meio das respectivas Associações serão encaminhadas diretamente ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
4. DA SELEÇÃO E RESULTADO 
4.1. A seleção dos integrantes do COMITÊ GESTOR REGIONAL DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU será conduzida pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas do TJTO. 
4.2. Após o encerramento do período de inscrições, será aberto o período de votação para as 2 (duas) vagas de magistrados e 2 
(duas) vagas de servidores, a fim de selecionar aqueles mais bem votados, a partir de lista de inscrição. 
4.3. A votação de que trata o artigo 2º, inciso III da Resolução 15/2020/TJTO, será realizada de forma eletrônica, devidamente 
publicada e divulgada no Portal de Gestão de Pessoas e demais meios de comunicação internos, na data disposta no Anexo I 
deste Edital. 
4.4. Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico obedecendo aos prazos dispostos no ANEXO I deste Edital. 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 Os suplentes serão indicados ao final obedecendo ao critério de seleção disposto artigo 2º da Resolução 15/2020/TJTO. 
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ANEXO I 
Fase Etapas Referência Datas 

1ª 
Fase 

Período de Inscrição Item 3 deste Edital 
01/9/2020 a 
10/9/2020 

Divulgação da lista de inscritos Item 4.4 deste Edital   14/09/2020 

2ª 
Fase 

Escolha do magistrado e servidor pelo Tribunal Pleno 
Art. 2º, Incisos III e VI da Resolução 
15/20-TJTO 

17/09/2020 

Período de eleição entre os pares (2 magistrados e 2 servidores) 
Art. 2º, Inciso III da Resolução 
15/2020/TJTO 

22/9/2020 a 
25/9/2020  

Divulgação da lista dos mais votados Item 4.4 deste Edital 30/09/2020 

3ª 
Fase 

Publicação em Diário da Justiça dos membros do Comitê Gestor 
Local de Gestão de Pessoas 

  05/10/2020 

  
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 1602, de 31 de agosto de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO a realidade da saúde vivenciada no cenário estadual no que tange à proliferação do novo coronavírus (Covid-
19), com curva ascendente e o colapso do sistema de saúde; 
CONSIDERANDO a natureza essencial e o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional; 
CONSIDERANDO  a existência de atos processuais urgentes que, diante do agravamento do quadro de saúde pública do Estado 
do Tocantins envolvendo o coronavírus (Covid-19), reclamam a elaboração de plano de ação minucioso para assegurar as 
condições mínimas para sua realização, compatibilizando-o com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes 
públicos, advogados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000017996-6, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Instituir Comissão Interinstitucional para elaboração de Plano de Segurança Sanitária das Sessões do Juri, composta 
pelos seguintes membros: 
I - Des. Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente do TJTO - Presidente; 
II - Des. João Rigo Guimarães, Corregedor-Geral da Justiça - membro; 
III - Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Presidência - membro; 
IV - Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência - membro; 
V - Cledson José Dias Nunes, Juiz Auxiliar da CGJUS - membro; 
VI - Jordan Jardim, Juiz Coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Tocantins 
- membro; 
VII - Wesley Silvestre Xavier, representante da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins - membro; 
VIII - Paulo Roberto da Silva, Procurador Geral Criminal de Prerrogativas da OAB/TO - membro; 
IX- Leticia Cristina Amorim Saraiva dos Santos Moura, Defensora Pública Coordenadora do Núcleo Especializado do Tribunal do 
Júri - NUJURI - membro; 
X- Maria Cotinha Bezerra Pereira, Procuradora-Geral de Justiça - membro; 
XI - Marco Antonio Alves Bezerra, Corregedor-Geral do Ministério Público - membro; 
XII - Celsimar Custódio Silva, Promotor de Justiça Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça - membro; 
XIII - Breno de Oliveira Simonassi, Promotor de Justiça Coordenador do Núcleo do Tribunal do Júri do MPTO - membro; 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Conjunta Nº 31, de 31 de agosto de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de agosto de 2020, que 
estabeleceu diretrizes acerca do funcionamento do Poder Judiciário do Tocantins; 
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CONSIDERANDO a necessidade de incluir norma específica relativa ao comparecimento pessoal de reeducandos e 
processados perante o juízo criminal ou Central de Execução de Penas e Medidas Alternativas (CEPEMA); 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 20.0.000017153-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º A Portaria Conjunta Nº 30/2020, de 28 de agosto de 2020, passa a vigorar acrescida do art. 2º-A, com a seguinte redação: 
Art. 2º-A  Ficam suspensos até 13 de setembro de 2020 ou até que sobrevenha o retorno das atividades presenciais no âmbito 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Corregedor-Geral da Justiça 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

 
Portaria Nº 1566/2020 - CGJUS/ASPCGJUS, de 25 de agosto de 2020 
Designa os integrantes do Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE. 
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, do Provimento nº 17-CGJUS, de 1º de julho de 2019, o qual criou, no âmbito da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a composição do Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE; 
CONSIDERANDO o contido o Despacho nº 49137/2020 - CGJUS contido no processo SEI n. 20.0.000006992-3. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar para integrar o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE, os seguintes membros: 
I - Como Presidente: o magistrado Manuel de Farias Reis Neto, Juiz de Direito da Comarca de Guaraí, matrícula 291736; 
II - Como Membros, os magistrados: Ricardo Gagliardi, matrícula 352085; Rubem Ribeiro de Carvalho, matrícula 
127457;  Márcio Soares da Cunha, matrícula 290347; e Gerson Fernandes Azevedo, matrícula 289814. 
III - Como Membros, os servidores: Wallson Brito da Silva, matrícula 198622 (COGES); Darllanne Cristina dos Santos Ferreira 
Tacho, matrícula 353347 (COGES) e Paulo Costa Gomes, matrícula 358436 (NUMOPEDE/CGJUS). 
Art. 2º. Indicar o servidor Paulo Costa Gomes, matrícula 358436, para secretariar os trabalhos do NUMOPEDE, sem prejuízo das 
suas atribuições. 
Art. 3º. Ficam revogadas as Portarias nº 2652/2019-CGJUS, de 17 de dezembro de 2019; nº 409/2020-CGJUS, de 06 de março 
de 2020 e nº 1115/2020-CGJUS, de 25 de junho de 2020. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 

 
Provimentos 

 
Provimento Nº 9 - CGJUS/ASJCGJUS 
  
Altera o anexo 4, item II, “c”, do Manual de Procedimentos Disciplinares, instituído pelo Provimento nº 07/2019/CGJUS/TO. 
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO que o PjeCor é em um sistema de processo eletrônico administrativo desenvolvido pelo Conselho Nacional de 
Justiça especificamente para Corregedorias, com objetivo de unificar, padronizar e garantir maior eficiência, transparência e 
economia na atuação dos órgãos correicionais; 
CONSIDERANDO o Provimento nº 102/CNJ que dispõe sobre as diretrizes e parâmetros para a implantação, utilização e o 
funcionamento do sistema do Processo Judicial Eletrônico nas Corregedorias - PjeCor; 
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CONSIDERANDO o Provimento nº 08/CGJUS/ASPCGJUS, que implantou o sistema informatizado PjeCor no âmbito da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; e 
CONSIDERANDO as disposições contidas no SEI nº 20.0.000005277-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º. O anexo 4, item II, “c”, do Manual de Procedimentos Disciplinares, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“c) Deverá informar o endereço eletrônico (e-mail) pessoal e/ou de seu advogado a esta Comissão, para fins de cadastramento 
ao sistema PJecor, possibilitando-lhe acesso aos autos, bem como possíveis notificações.” (NR) 
Art. 2º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 

 
Recomendações 

 
Recomendação Nº 6 - CGJUS/ASJCGJUS 
  
Altera e acrescenta o parágrafo único ao art. 1º da Recomendação nº 01/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, que 
recomenda aos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins utilizar exclusivamente o Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI para o protocolo de documentos relativos a assuntos administrativos que envolvam a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.  
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, pela Resolução nº 22, de 28 de novembro de 
2011, e a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PjeCor, pelo Provimento nº 08, de 22 de julho de 2020, ambos 
desenvolvidos para o trâmite de processo eletrônico administrativo e gestão do conhecimento no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins e Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO que a comunicação entre a Corregedoria-Geral da Justiça, as unidades judiciárias, os servidores e os 
magistrados do Poder Judiciário deste Estado por meio dos citados sistemas é célere, segura e eficiente; e 
CONSIDERANDO que algumas Comarcas do Estado do Tocantins ainda encaminham documentos à Corregedoria-Geral da 
Justiça por meio de Malote Digital, Malote Físico ou e-mail; 
RESOLVE: 
Art. 1º. O artigo 1º da Recomendação nº 01/2020/CGJUS/TO, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º. Recomendar aos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins que o protocolo de documentos 
relativos a assuntos administrativos, que envolvam a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, seja realizado por 
meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, exceto em relação aos procedimentos das classes elencadas no anexo I, do 
Provimento 8/2020-CGJUS, que deverão tramitar exclusivamente pelo sistema PjeCor.” (NR) 
“Parágrafo Único. Não serão processados os documentos administrativos que não observarem a regra prevista no caput.” (NR) 
Art. 2º. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Corregedor-Geral da Justiça 
  

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1564/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77007 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Flavia Rodrigues Maia Silva, Matrícula 990506, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 05/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002350-39.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1565/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76972 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neide Gomes da Costa, Matrícula 992582, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Buriti do 
Tocantins-TO, no período de 04/09/2020 a 04/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, conforme determinado no 
processo 00044892220198272707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1566/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76973 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 06/09/2020 a 06/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, conforme determinado nos processos 0001423-
20.2018.8.27.2723 e 0002603-03.2020.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1567/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76949 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Viviane Coelho Barros, Matrícula 990331, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Arapoema-TO para Pau D Arco-TO, no 
período de 05/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002721-
24.2020.827.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1568/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77001 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzivan Alves de Aguiar, Matrícula 990172, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 05/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0005560-50.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1569/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76987 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thayrine Teixeira Silva, Matrícula 990067, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 07/09/2020 a 07/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0006724-84.2019.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1570/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77003 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriana Marinho Barbosa, Matrícula 990014, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Chapada da 
Natividade-TO, no período de 07/09/2020 a 07/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5004151-09.2010.827.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1571/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77006 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gardênia Maria Costa Noleto da Fonseca, Matrícula 357821, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Cristalandia-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 30/08/2020 a 30/08/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0002350-39.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1572/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76974 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao Sebastiao 
do Tocantins-TO, no período de 02/09/2020 a 02/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
5000100-80.2008.8.27.271.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1573/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77010 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elainy Vieira da Silva, Matrícula 355823, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Esperantina-
TO, no período de 10/09/2020 a 10/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000291-
35.2016.827.2710.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1574/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77011 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO 
para Sao Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 08/09/2020 a 09/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 5000100-80.2008.827.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1575/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77009 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 07/09/2020 a 07/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5001842-04.2012.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1576/2020, de 31 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76960 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
02/09/2020 a 03/09/2020, com a finalidade de realizar entrega e montagem de bens móveis, conforme SEI 20.0.000001717-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 3ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2020 

PROCESSO Nº 19.0.000002446-6 
Aos 26 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (26/08/2020), às 16:00 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 443/2020,  de 12 de março de 2020, 
publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, referente à continuidade do julgamento da Concorrência 
nº 003/2020 – Permissão de uso onerosa, em caráter precário, de espaços físicos de imóveis do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins para exploração/instalação dos serviços de alimentação, lanchonete na Corregedoria-Geral da 
Justiça,  Anexo I do Tribunal de Justiça, Fórum da Comarca de Palmas, Fórum da Comarca de Guaraí,  Escola Superior 
 da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Tribunal de Justiça - Sede, conforme convocação COLIC acostado ao evento 
3305955. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação às 08:30 horas, foi verificado que compareceram 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4805 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2020 44 

 

 
 

os representantes legais das empresas: 1 – J C SOARES CAVALCANTE, CNPJ n.º 37.196.688/0001-37, microempreendedor 
individual, representada neste ato por José Carlos Soares Cavalcante, portador do RG nº. 1.175.711 SSP-TO e CPF nº. 
038.975.801-95, Telefone (63) 9 8124.9067 / 9 9215.5458 e e-mail: jcarlosoares89@gmail.com e 2 - P C ROCHA, CNPJ n.º 
11.194.986/0001-02, microempresa, representado neste ato por Paulo Cesar Rocha, portador do RG nº. 3141234-1305050 SSP-
GO e CPF nº. 382.172.361-00, Telefone (63) 9 8402.1280 e e-mail: paulorocha2231@gmail.com. Ato contínuo ao julgamento do 
certame, passou-se então à abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial das licitantes habilitadas para o presente certame, 
as quais apresentaram os seguintes valores: 
Item 1 (CGJus) 

Classificação Licitante Maior Oferta 
1ª Lugar JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO R$ 358,00 

Item 2 (Anexo I TJ) 
Classificação Licitante Maior Oferta 

1ª Lugar P C ROCHA R$ 510,00 
2ª Lugar JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO R$ 328,00 

Item 3 (Fórum Palmas)  
Classificação Licitante Maior Oferta 

1ª Lugar JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO R$ 2.080,00 
2ª Lugar J C SOARES CAVALCANTE R$ 1.305,00 
3ª Lugar PRESTATINS ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI R$ 1.210,00 
4ª Lugar P C ROCHA R$ 710,00 

Item 4 (Fórum de Guaraí) -  DESERTO 
Item 5 (ESMAT) 

Classificação Licitante Maior Oferta 
1ª Lugar JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO R$ 630,00 
2ª Lugar J C SOARES CAVALCANTE R$ 315,00 

Item 6 (sede TJ) 
Classificação Licitante Maior Oferta 

1ª Lugar JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO R$ 1.950,00 
2ª Lugar P C ROCHA R$ 810,00 

Registra-se que o prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 28/08/2020 e final dia 03/09/2020; em havendo 
recurso, dar-se o início do prazo para Contrarrazões no dia 04/09/2020, independente de notificação, finalizando no dia 
14/09/2020. Oportunidade em que informamos que os autos poderão ser solicitados através do email: cpl@tjto.jus.to. Ratifico a 
informação de que esta Ata será publicada no Diário da Justiça e disponibilizada no sítio deste Tribunal de Justiça. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 17:00hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro 

Empresas: 
ANDRÉ FELIPE LOPES SILVA AIRES ARAÚJO - MEI 

André Felipe Lopes Silva Aires Araújo (ausente) 
CÍCERA PAULO DOS SANTOS 

Cícera Paulo dos Santos (ausente) 
JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO - MEI 

Jaquileia Barbosa de Araújo (ausente) 
J C SOARES CAVALCANTE - MEI 

José Carlos Soares Cavalcante 
PRESTATINS ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 

Carlos Alberto Vieira Filho (ausente) 
P C ROCHA 

Paulo Cesar Rocha 
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ATA DA 6ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2020 
PROCESSO Nº 19.0.0000027497-9 

Aos 31 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31/08/2020), às 09:00 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 443/2020,  de 11 de março de 2020, 
publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, e pelos servidores da Diretoria de Infraestrutura e Obras, 
Edward Afonso Kneipp - Engenheiro Elétrico e Luciano Moura – Engenheiro Civil, que atuam neste certame como membros da 
equipe de apoio técnico, referente continuidade à sessão de julgamento da Concorrência nº 004/2020 – Contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução de Construção do Novo Fórum da Comarca de Araguacema-TO, 
conforme consignado na 5ª sessão e registro em ata, para prosseguimentos do julgamento do envelope n.º 02, após a finalização 
do prazo de diligência aberto junto a empresa MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para que a mesma saneasse 
informações das fls. De 01 a 02 de sua planilha orçamentária. Registro que a empresa MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA atendeu a diligência tempestivamente conforme documentos acostados aos eventos 3315398 e 3318536. Registro que o 
membro titular da CPL, Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, está em usufruto de férias, motivo pelo qual o mesmo foi substituído 
para compor a CPL neste ato, pelo membro suplente Agno Paixão Saraiva (4º suplente) vez que as servidora Joana D'arc Batista 
Silva (1ª suplente) e Letícia do Socorro Barbosa Azevedo (3ª suplente) estão em teletrabalho, e o servidor Cláudio Barbosa da 
Silva (2º suplente) está de licença médica. Ato contínuo ao julgamento, a sessão foi aberta pelo Presidente da CPL, o qual 
solicitou o registrou em ata de que nenhum representante legal compareceu a presente sessão. Em seguida o Presidente da 
CPL passou a palavra aos membros da equipe de apoio, os quais informaram que em análise a documentação (planilha 
orçamentária) diligenciada junto empresa MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA verificou que às fls. de 01 a 05 da 
planilha orçamentária diligenciada estão em consonância com os valores já apresentados na composição de custo unitário 
(Envelope n.º 02), restando, portanto, a proposta de preços da empresa MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
classificada para o presente certame. Registra-se que as demais propostas das empresas habilitadas, quais sejam, 
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA e CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA – ME atenderam ao edital restando igualmente 
classificadas para o presente certame. Desta forma, a classificação das propostas, por ordem crescente, assim se mostrou: 

Classificação Licitante Valor da Proposta 
1ª Lugar CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA – ME R$ 2.638.947,50 
2ª Lugar MK EGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 2.695.727,53 
3ª Lugar CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA R$ 3.120.000,00 

Registra-se que o prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 01/09/2020 e o final no dia 10/09/2020; em 
havendo recurso, dar-se o início do prazo para Contrarrazões no dia 11/09/2020, independente de notificação, finalizando no dia 
17/09/2020. Oportunidade em que informamos que os autos poderão ser solicitados através pelo email: cpl@tjto.jus. Ratifico a 
informação de que esta Ata será publicada no Diário da Justiça e disponibilizada no sítio deste Tribunal de Justiça. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 09:40hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pela equipe de apoio técnico, os quais participaram da presente. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Agno Paixão Saraiva 
Membro Suplente 

Edward Afonso Kneipp 
Membro da Equipe Técnico 

Luciano Moura 
Membro da Equipe Técnico 

Empresas: 
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Márcio Henrique de Camargo Santos (ausente) 
CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA 

Pablo Vinícius Muniz Barros (ausente) 
CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA - ME 

Íthalo Diniz da Mota (ausente) 
D LUCENA CONSTRUTORA LTDA 
Dyogo Pinheiro de Souza (ausente) 

ISM ENGENHARIA EIRELI 
Ítalo Silva Machado (ausente) 

MENELIK EGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Joeli Menelik da Costa Júnior (ausente) 

TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA 
Júlio César de Souza (ausente) 
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  
ADAO MOREIRA NEVES 219.802.841-72 0010898-79.2018.827.2729 R$ 916,78 
ADEMAR DIAS TEODOSIO 219.378.851-00 5002929-40.2009.827.2729 R$ 249,49 
ALEIXO & OSSANI LTDA 14.451.219/0001-11 0000084-08.2018.827.2729 R$ 589,77 
 ALEXSSANDRA RIBEIRO MARTINS 010.151.771-82 0004488-96.2018.827.2731 R$ 157,63 
ANISIO FERREIRA JORDY 041.641.217-34 0000824-34.2016.827.2729 R$ 140,44 
ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS ALMEIDA 171.516.782-15 0008154-42.2017.827.2731 R$ 127,80 
ANTONIO LUIZ PINHEIRO MARTINS 058.875.731-47 0001853-02.2018.827.2713 R$ 506,01 
ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA 546.698.631-34 0000176-29.2017.827.2726 R$ 23,25 
AURICEA MARTINS DE ARAUJO 498.397.481-49 5002722-41.2009.827.2729 R$ 223,36 
CARLOS DA SILVA COSTA 212.207.271-72 5000332-43.2013.827.2702 R$ 223,24 
CHARLIENE DA SILVA VARAO 663.354.181-34 5041206-86.2013.827.2729 R$ 279,43 
CLAUDENE RESPLANDE TORRES 817.030.401-63 0043420-96.2017.827.2729 R$ 201,31 
COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 01.238.701/0001-26 5000016-56.1997.827.2713 R$ 453,91 
CONTINENTAL EXPORTACAO DE MINERIO DE 
MANGANES EIRELI 

07.200.557/0001-15 0041225-70.2019.827.2729 R$ 2.533,23 

DEBORAH SUELY ARANTES 309.811.821-00 5000133-91.2000.827.2729 R$ 179,65 
DENISE DO PRADO SILVA ZORDAN 709.313.051-87 0001215-92.2016.827.2727 R$ 96,93 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LAGOA 
GRANDE LTDA 

 02.585.960/0001-96 0001506-52.2017.827.2729 R$ 43,00 

DOMINGOS ALVES DE SOUSA 776.413.371-04 5021852-75.2013.827.2729 R$ 168,03 
ECEN-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 01.593.524/0003-68 5009589-79.2011.827.2729 R$ 177,78 
ELETROEL - ELETRIFICACOES LTDA 02.856.496/0001-25 0005130-46.2016.827.2729 R$ 81,50 
ENIZAN BATISTA SILVA 882.659.781-20 5000448-12.2006.827.2729 R$ 82,00 
ERONILDO PEREIRA DE ALENCAR 758.884.911-87 0010956-74.2016.827.2722 R$ 559,56 
ETIEL PEREIRA DA MOTA 852.943.571-00 0000588-08.2018.827.2731 R$ 114,50 
 EUGENIO PINTO RODRIGUES 106.272.001-68 5000095-74.2007.827.2716 R$ 1.949,29 
 EVA MENDES DA SILVA 083.575.521-53 0000612-36.2018.827.2731 R$ 129,24 
EVERALDO VIEIRA DA SILVA 812.286.781-20 0000691-84.2019.827.2729 R$ 137,66 
FARMACO LTDA 00.075.298/0001-07 0012511-77.2016.827.2706 R$ 37,00 
FAZENDAS LUZINI LTDA 26.455.669/0001-61 0000487-86.2017.827.2704 R$ 17,00 
FLORENTINA RIBEIRO MONTEIRO 280.859.651-00 5000032-06.1995.827.2737 R$ 126,50 
FRANCISCO DE ASSIS MENDES  499.311.211-49 0010014-71.2018.827.2722 R$ 15,50 
GABRIELA VENANCIO MOTA 028.021.871-04 5004407-49.2010.827.2729 R$ 44,50 
GERSON FRANCISCO MACHADO 124.361.941-49 5020323-21.2013.827.2729 R$ 400,09 
HEBERKIS JOSE SOARES AZEVEDO 166.878.921-34 0015087-37.2017.827.2729 R$ 191,95 
IRENE YURIKO SHINOHARA TSURUTA 476.375.521-87 5000304-19.2012.827.2732 R$ 25,19 
JAIRO ANDRADE AIRES 717.637.401-53 0001933-88.2018.827.2737 R$ 55,00 
JAITA DISTRIBUIDORA LTDA 14.579.625/0001-64 0000339-62.2015.827.2731 R$ 95,50 
JK CALCADOS LTDA 06.894.123/0001-08 0018900-77.2014.827.2729 R$ 57,50 
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JOAO ANTONIO PROENCO 016.810.161-09 0009808-75.2014.827.2729 R$ 173,92 
JOAO BARROS MONTEIRO 180.846.564-49 0001376-96.2016.827.2729 R$ 148,25 
JOAO BRAGA CARVALHO 257.533.713-53 0015708-34.2017.827.2729 R$ 1.274,67 
JOAO EDUARDO NUNES 243.503.891-72 0009746-80.2019.827.2722 R$ 109,94 
JOAO PAULO DA SILVA AMORIM  03.442.896/0001-57 0004056-88.2015.827.2729 R$ 61,50 
JOAQUIN EDUARDO MANCHOLA CIFUENTES 099.794.788-88 5030468-73.2012.827.2729 R$ 189,93 
JONATHAN PATRIK MONTEIRO E SILVA 020.076.832-88 0004669-25.2016.827.2713 R$ 233,00 
JOSE CARLOS TEIXEIRA MARTINS 807.898.701-34 5000304-19.2012.827.2732 R$ 25,19 
JOSE MANOEL CHAGAS 180.103.341-20  0005934-75.2019.827.2707 R$ 555,47 
KAMILA AGUIAR ROCHA 029.620.651-20 0006436-11.2020.827.2729 R$ 517,78 
LAECI CALDEIRA COSTA 219.322.391-20 0041302-16.2018.827.2729 R$ 183,93 
LAILA TOSTA DE OLIVEIRA 049.490.186-12 0000092-67.2018.827.2734 R$ 137,50 
LOJAS ARACA LTDA 03.454.819/0001-17 0003351-77.2016.827.2722 R$ 77,50 
LUCIANA FERREIRA DE MATOS 018.998.151-20 0001200-16.2017.827.2719 R$ 21,50 
LUCIO FERNANDO DA SILVA PIN 906.362.361-53 0022102-86.2019.827.2729 R$ 290,42 
MAGINCO VERDE LTDA 01.654.784/0001-34 0008504-71.2018.827.2706 R$ 40.917,02 
MARCELO DA SILVA VIANA 011.546.821-88 0002242-32.2019.827.2719 R$ 15,50 
MARCELO FLUETI DOS REIS OLIVEIRA 265.974.408-46 5000304-19.2012.827.2732 R$ 25,19 
MARCELO RODRIGUES SILVA 03.205.021/0001-31 5040954-83.2013.827.2729 R$ 148,98 
MARCIO DE SOUZA SANTANA 021.864.412-41 0001711-95.2018.827.2713 R$ 1.226,32 
MARCOS ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO 402.581.063-87 5031959-81.2013.827.2729 R$ 192,61 
MARCOS COELHO DA ROCHA 187.191.801-44  0017181-47.2015.827.2722 R$ 195,39 
MARIA CILIONETH LOPES GOMES 975.982.161-34 0039019-25.2015.827.2729 R$ 662,85 
MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA 600.254.841-68 5035911-05.2012.827.2729 R$ 110,50 
MARIA JOSE CORREA GAMA SOUSA 863.221.331-87 0034950-81.2014.827.2729 R$ 187,93 
MARLY FERREIRA COELHO 31532969104 21.708.529/0001-34 0001926-71.2018.827.2713 R$ 1.150,20 
MATOS & OLIVEIRA LTDA 07.669.689/0002-71 5000622-55.2013.827.2703 R$ 157,00 
MENDES E ROCHA CONSTRUTORA LTDA 17.650.863/0001-07 0004456-48.2018.827.2713 R$ 23,50 
MOISES VIEIRA DE MELO NETO 446.172.728-95 0012847-76.2019.827.2706 R$ 388,50 
MULTI-FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS E 
VERDURAS LTDA 

10.576.672/0001-01 0004864-12.2018.827.2722 R$ 240,39 

NOVA MASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.995.452/0001-62 0001948-86.2015.827.2729 R$ 198,31 
OSVALDO GONCALVES DE LIMA FILHO 124.109.851-49 0042087-12.2017.827.2729 R$ 19,50 
OTICA BRASIL LTDA 07.650.329/0001-47 5041206-86.2013.827.2729 R$ 279,43 
PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS E PRODUTOS 
METALURGICOS LTDA 

07.901.953/0001-70  0035135-51.2016.827.2729 R$ 135,92 

PAULA MURAD NOGUEIRA WESTIN FLUETI 287.457.048-64 5000304-19.2012.827.2732 R$ 25,19 
PEDRO BRAGA DA LUZ FILHO 035.611.151-28  5001341-90.2012.827.2729 R$ 125,00 
PEDRO DIAS DOS REIS 918.535.241-15 0003639-23.2019.827.2721 R$ 72,72 
PEDRO GUEDES BARBOSA 916.865.981-49 0006713-22.2018.827.2721 R$ 37,50 
POSTO MARINHEIRO III LTDA 13.437.143/0001-07 0000118-45.2016.827.2731 R$ 58,50 
R R SOUSA LIMA & CIA LTDA 08.817.028/0001-28 5000191-88.2013.827.2713 R$ 63,66 
RICARDERSON MARTINS DA COSTA 793.345.471-20  0001247-53.2018.827.2719 R$ 899,32 
ROGERIO RODRIGUES SOUSA LIMA 930.500.621-34 5000191-88.2013.827.2713 R$ 63,66 
SARP MINERACAO LTDA 01.497.643/0001-55 5000060-90.2002.827.2716 R$ 558,83 
SEBASTIAO ROCHA DE OLIVEIRA NETO 036.282.781-80 0000321-63.2014.827.2735 R$ 105,75 
SINELANDIA SOUZA RODRIGUES GUIMARAES 240.049.871-72 0002318-05.2018.827.2715 R$ 124,74 
SORVETINS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
SORVETES LTDA 

05.562.810/0001-55 5001133-48.2008.827.2729 R$ 295,25 

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 014.725.798-01 0002154-37.2018.827.2716 R$ 45,00 
VALDEREIS DUARTE LIMA RODRIGUES 623.539.771-20 5001956-51.2010.827.2729 R$ 229,68 
 VALDINEZ FERREIRA DE MIRANDA 042.238.883-15 5016279-56.2013.827.2729 R$ 21.611,43 
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VANICE MARIA BONFIM FERREIRA 332.603.461-04 0003351-77.2016.827.2722 R$ 77,50 
W & S - GESSO LTDA 05.406.445/0001-90 0015614-86.2017.827.2729 R$ 134,72 
WANDERSON DO NASCIMENTO PEREIRA 069.968.271-16 0002413-37.2019.827.2703 R$ 361,50 
WELLINTON NASCIMENTO COSTA 029.122.051-74 0017306-73.2019.827.2722 R$ 77,33 
  
  
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 
  

Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  
ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA 04.651.067/0012-08 0007548-26.2016.827.2706 R$ 372,23 
ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES 996.896.771-87 0030936-15.2018.827.2729 R$ 16,50 
ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA 010.544.291-70 0008090-82.2015.827.2737 R$ 127,63 
ARAGUAIA -CONSTRUTORA, INCORPORADORA 
E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 

38.144.143/0001-40 0025604-09.2014.827.2729 R$ 28,50 

ASSOCIACAO DOS PRACAS MILITARES DO 
ESTADO DO TOCANTINS 

38.145.140/0001-20 0027109-98.2015.827.2729 R$ 71,50 

AUTO PECAS PALMEIROPOLIS LTDA 01.007.970/0001-81 5000027-42.2008.827.2732 R$ 444,00 
B2W COMPANHIA DIGITAL 00.776.574/0006-60 0001404-77.2018.827.2702 R$ 159,18 
BANCO CETELEM S.A. 00.558.456/0001-71 0012340-18.2019.827.2706 R$ 116,13 
BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 0010420-34.2014.827.2722 R$ 19,50 
BEMIVALDO ALVES PINHEIRO 798.921.831-34 0035552-72.2014.827.2729 R$ 149,78 
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO 

01.149.953/0001-89 5024473-79.2012.827.2729 R$ 38,00 

EDILSON FONSECA DE SA 324.051.461-34 5002428-75.2012.827.2731 R$ 74,50 
EDILSON FRANCISCO DE SOUZA 844.926.784-68 0011084-05.2018.827.2729 R$ 172,00 
FABIANI DE OLIVEIRA BROLLO EIRELI 19.891.490/0001-91 0000303-23.2019.827.2717 R$ 18,50 
FRANCISCO ALVES DE ASSIS 205.363.564-91 5000318-13.2011.827.2740 R$ 156,97 
GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA 53.026.472/0001-80 5000764-24.2011.404.2729 R$ 330,50 
GUILHERME D AGOSTINO ROMANINI DE 
FREITAS 

324.299.288-17 0022142-68.2019.827.2729 R$ 277,22 

HELCICLENE ALVES LIMA 034.641.251-06 0014357-18.2015.827.2722 R$ 149,46 
HERCILIO NEVES PIMENTEL 082.013.904-15 0015147-10.2017.827.2729 R$ 94,50 
JALSON VISITA RODRIGUES GAMA 819.156.081-04 0022080-28.2019.827.2729 R$ 515,97 
JOAO INALDO GOMES DINIZ 153.022.374-15 0012334-73.2018.827.2729 R$ 41,98 
JOSE ROBERTO AMENDOLA 064.975.278-34 0001381-94.2015.827.2716 R$ 707,59 
JOSE VICENTE PINTO CORREIA 222.954.293-15 5011281-66.2013.827.2722 R$ 147,17 
JULIO LOUBAO MATOS 003.760.263-24 5005113-37.2012.827.2737 R$ 446,40 
L. M. A. MENDONCA 02.291.722/0001-78 5000353-41.2009.827.2740 R$ 69,00 
LENIR FERREIRA STRANIERI 051.649.229-24 5000608-12.2011.827.2713 R$ 41,65 
LUCAS MEDEIROS DA SILVA 051.921.753-56 0000235-71.2018.827.2729 R$ 28,50 
LUCILENE DE MELO MACIEL 480.108.201-72 5022931-89.2013.827.2729 R$ 139,43 
MANOEL GOMES BARBOSA 437.724.391-87 0000192-51.2014.827.2705 R$ 34,00 
MANOEL PEREIRA DE SOUSA 13.986.794/0001-56 0016606-19.2017.827.2706 R$ 34,00 
MARCAL GOMES DA SILVA 591.460.601-20 0023314-16.2017.827.2729 R$ 21,50 
MARCELO STRANIERI 034.000.259-09 5000608-12.2011.827.2713 R$ 41,65 
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MARCIA KARLA OLIVEIRA BORGES VAZ 088.719.733-72 5001711-46.2009.827.2706 R$ 203,89 
MARCIO JOSE FONTANA 897.648.891-15 0001108-78.2017.827.2738 R$ 610,40 
MARIM CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA 05.909.464/0001-39 0012318-43.2018.827.2722 R$ 1.630,01 
MAXIMUS'S PARTICIPACOES S.A. 04.335.328/0001-10 0009672-02.2014.827.2722 R$ 1.047,79 
MUNICIPIO DE CARMOLANDIA 25.063.868/0001-61 0016880-17.2016.827.2706 R$ 77,62 
MUNICIPIO DE DIANOPOLIS 01.138.957/0001-61 0000179-77.2018.827.2716 R$ 198,55 
MUNICIPIO DE RIO DA CONCEICAO 33.262.536/0001-34 0002201-11.2018.827.2716 R$ 123,74 
MUNICIPIO DE SANTA FE DO ARAGUAIA 25.063.918/0001-00 0020522-27.2018.827.2706 R$ 4.849,93 
MUNICIPIO DE SANTA FE DO ARAGUAIA 25.063.918/0001-00 5000894-79.2009.827.2706 R$ 314,80 
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE 25.043.449/0001-68 5000059-07.2009.827.2734 R$ 104,55 
OTANIRA BORGES DE OLIVEIRA 397.414.781-00 5017269-47.2013.827.2729 R$ 165,91 
PEDRO GOMES BARBOSA 264.522.431-87 0000192-51.2014.827.2705 R$ 34,00 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34.274.233/0238-11 0000964-73.2018.827.2737 R$ 29,50 
PIMENTEL LOJA CAMARAGIBE PRODUTOS 
OTICOS LTDA 

22.137.899/0001-21 0015147-10.2017.827.2729 R$ 94,50 

POSTO GOIANO LIMITADA 01.792.981/0001-10 0006453-81.2019.827.2729 R$ 136,84 
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO 806.575.241-15 0020843-67.2015.827.2706 R$ 158,63 
ROMILDES MENOSSI MOREIRA 305.962.888-24 0001657-95.2019.827.2713 R$ 126,50 
RONDINELE PEREIRA DA SILVA 000.554.671-05 0035555-27.2014.827.2729 R$ 157,00 
SEVERIANA MARCIA COSTA 231.257.211-72 0007014-23.2015.827.2737 R$ 228,58 
SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E 
MOLHADOS LTDA 

03.819.240/0001-00 5000206-29.2006.827.2737 R$ 216,46 

TAFAREL ALVES DA SILVA BEZERRA 027.122.431-29 0001672-32.2017.827.2714 R$ 208,25 
TOP DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI 09.217.309/0001-02 5037180-45.2013.827.2729 R$ 144,63 
VANDA MARIA SANCAO SOUZA 006.503.851-79 0021354-17.2015.827.2722 R$ 129,71 
WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO EIRELI 03.314.200/0003-79 0000102-63.2017.827.2729 R$ 633,41 
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