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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003042-83.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
AGRAVADO: HIGNO FREDERICO MARINHO MENDES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PEDIDO DE PENHORA 
ELETRÔNICA DE VALORES VIA BACENJUD. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA LEI DE 
ABUSO DE AUTORIDADE. VACATIO LEGIS. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O processo 
encontra-se maduro para julgamento, razão pela qual resta prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno, em 
observância aos princípios da celeridade e da economia processual. 2. Conforme o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, a 
penhora deverá recair, primeiramente, sobre dinheiro, sendo desnecessária, para sua efetivação, a comprovação do 
esgotamento das diligências pelo credor e de outros bens classificados em ordem inferior. 3. A decisão agravada é nula de pleno 
direito, porquanto fundamentou-se na Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.896, de 05 de setembro de 2019), que sequer 
estava vigente ao tempo da sua prolação, sendo inidôneo o posicionamento do Julgador Singular em amparar sua decisão em 
legislação ainda em “vacatio legis”, notadamente diante da irretroatividade da norma penal incriminadora. 4. A prática de decretar 
o bloqueio de ativos financeiros na conta do executado não caracteriza, por si só, crime algum, haja vista que a própria Lei de 
Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) assenta que os crimes nela previstos exigem a presença do elemento subjetivo do tipo 
específico, consistente na finalidade incutida na cabeça do juiz de prejudicar outrem ou de beneficiar a si ou a terceiro com sua 
conduta, ponderando ainda que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de 
abuso de autoridade. 5. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 11ª SESSÃO 
VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO para, 
reformando a decisão de primeiro grau, determinar que o Julgador Singular adote as providências necessárias à efetivação da 
penhora eletrônica de valores nas constas do executado/agravado, via sistema BACENJUD, na forma como almejado pelo 
agravante, 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, 26 de agosto de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005990-81.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ALDA BEATRIZ ALBERT 
ADVOGADO: EDSON DIAS DE ARAÚJO – OAB/TO 6299 
APELADO: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/15. EXTINÇÃO DO 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. 1. Se a parte autora, devidamente intimada por meio de seu advogado e, posteriormente, deixa de recolher as 
despesas prévias, correta a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito e determina o cancelamento da distribuição, 
nos termos do art. 290, CPC/15. 2. In casu, o patrono da recorrente foi intimado no evento 14 dos autos de origem para recolher 
as custas processuais, mas quedou-se inerte. 3. A realização do pagamento das despesas processuais de ingresso é um 
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a prestação jurisdicional de primeira instância, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007605-23.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: RICARDO LUIZ BISPO MONTEIRO 
ADVOGADO: VALTERSON TEODORO DA SILVA – OAB/TO 4363 
AGRAVADO: MCM AGROPECUARIA S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. BENEFÍCIO NEGADO. 1.1 O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido 
quando os documentos acostados ao processo evidenciem hipossuficiência ou crise financeira grave o suficiente para 
impossibilitar o pagamento das custas e taxas do processo. 1.2 O objetivo da comprovação da hipossuficiência em caso onde 
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não seja possível apurar sua existência de plano é garantir que o instituto da gratuidade atenda seu fim constitucional de garantir 
acesso à justiça, aqueles que realmente não possuam condições financeiras de suportá-las sem prejudicar seu sustento. 1.3 Não 
há de se falar em deferimento de assistência judiciária à pessoa física que deixa de comprovar a alegada crise financeira, 
apresentando valores que demonstram seu custo de vida, mas não elucidam qual o valor da renda mensal que aufere, haja vista 
a diferença entre custo de vida e renda mensal. 2. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. A omissão do 
agravante em apresentar dados referente a pessoa jurídica que representa para desenvolver suas atividades como corretor de 
imóveis, impossibilita constatar a crise financeira alegada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter a decisão agravada que negou o benefício da justiça gratuita, em favor do 
agravante e concedeu o parcelamento das custas processuais em até oitos parcelas, nos termos do Provimento no 007, de 2017, 
da CGJUS/TJTO, e parcelamento da taxa judiciária em duas vezes conforme o artigo 91 do Código Tributário Estadual, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005214-95.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: CENTRO ONCOLÓGICO DE PALMAS LTDA 
ADVOGADO: VAGNER PROCHNOW WOLLMANN – OAB/TO 5730 
AGRAVADO: MARIENE AGUIAR ALVES 
ADVOGADA: FLÁVIA AUGUSTA DE SOUZA TIMOSSI – OAB/SP 397039 
INTERESSADA: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
TRABALHO MEDICO  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADA: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
ADVOGADO: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO – OAB/TO 8656A  
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. PRESTADORES DE SERVIÇO. 
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. UNIMED. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DECISÃO QUE REJEITA 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1.1. Ação de obrigação de fazer que busca a garantia de continuidade de 
tratamento de quimioterapia em hospital credenciado pelo plano de saúde da Unimed. 1.2. De acordo com o entendimento da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.724.453, não se pode incluir no cabimento do 
agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente 
quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o 
litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. Assim a pretensão do agravante de reversão de decisão 
monocrática que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, não merece conhecimento ante a manifesta ausência de previsão 
legal que justifique a interposição de agravo de instrumento, a interpretação deve ser restritiva do inciso VII do artigo 1.015 do 
Código de Processo Civil de 2015. 2. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 2.1 O Código de Defesa do 
Consumidor estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado por eventuais 
prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único e artigo 14). 2.2. Mantém-se incólume a decisão de primeiro grau, 
quando verificado que os pressupostos autorizadores para o deferimento do pedido urgente em primeiro grau foram, a princípio, 
preenchidos, e que a decisão agravada observa o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à saúde. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer em 
parte do recurso interposto e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, que 
determinou ao agravante que, no prazo de 48 horas, autorize e viabilize o que for necessário para a continuidade do tratamento 
de que a agravada necessita, especialmente no que tange ao atendimento quimioterápico, sem cobrança de qualquer espécie de 
custo adicional, sob pena de condenação solidária ao pagamento de multa diária arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005908-64.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0012939-48.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: RICARDO MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA – OAB/TO 5225 E RAONI ROSALDO RAMALHO RIBAS – OAB/TO 9287 
AGRAVADA: DELVANA OLIVEIRA ALVES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO POR PARTE 
DO GENITOR. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Havendo indícios de que a criança está bem assistida, sob a guarda da genitora, 
deve continuar sob sua guarda, até que se comprove, através de dilação probatória, quem possui condições materiais e 
estabilidade emocional para cuidar do filho menor, porquanto a alteração de guarda reclama a máxima prudência, por ser fato em 
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si mesmo traumático, somente se justificando quando provada situação de risco atual ou iminente, diante da prevalência do 
melhor interesse da criança. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a Decisão recorrida, que indeferiu o pleito de guarda provisória do 
menor J. L. O. M. ao agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  21/2020 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 21ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara 
Criminal  deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de 
março de 2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 21/09/2020 e, com término no dia  29/09/2020, 
a partir das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, 
ficam os senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e 
quatro) horas antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II-solicitação de julgamento presencial ou nos termos da 
Resolução nº 13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e ORIGEMs; II - 
A sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III - ...; IV - 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; V - 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; VI - em caso de o procurador 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; VII - o representante processual ou ORIGEMs com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO 
ORAL nos termos da Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma CISCO 
WEBEX no próprio processo. Obs.: as sustentações orais serão realizadas no ultimo dia, qual seja: 29/09/2020.  
1APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016165-67.2019.8.27.2706/TO (PAUTA: 1) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                        : JOSÉ DE JESUS DELMONDES (RÉU) 
ADVOGADO                       : JULIANO BEZERRA BOOS (OAB TO3072) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
ORIGEM                             : COMARCA DE  ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
2HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010839-13.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 2) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : GILMAR CONCEIÇÃO DE JESUS 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
3HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010835-73.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 3) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : RODRIGO AUGUSTO DE SOUZA FIGUEIREDO 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
4HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011014-07.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 4) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : FABIO LIMA BEQUIMAN 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER - GURUPI 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
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COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
5HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010992-46.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 5) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : ADRIANO PEREIRA DA CRUZ 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER GURUPI 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
6HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010938-80.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 6) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : DEILSON PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO                       : ELZA DA SILVA LEITE (OAB TO5302) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
7HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009923-76.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 7) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA LEAO 
ADVOGADO                       : MASSARU CORACINI OKADA (OAB TO6155) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL de FIGUEIRÓPOLIS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
8APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008170-65.2018.8.27.2729/TO (PAUTA - REVISOR: 8)SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : R. K. G DE S. 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : COMARCA DE PALMAS 
 
9APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013342-23.2019.8.27.2706/TO (PAUTA - REVISOR: 9) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : ANDERSON PEIXOTO DOS REIS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                             : COMARCA DE  ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
10APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013069-44.2019.8.27.2706/TO (PAUTA - REVISOR: 10) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : MATHEUS BANDEIRA DE BRITO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
11APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002375-16.2019.8.27.2706/TO (PAUTA - REVISOR: 11) 
RELATOR:                          JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
APELADO                          : WALTER ALVES DE OLIVEIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
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ORIGEM                             :COMARCA DE  ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0017352-80.2019.8.27.0000/TO (PAUTA - REVISOR: 12) 
RELATOR                          : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
EMBARGANTE                  : WILLIAN ROCHA DOS REIS 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
origem                             : COMARCA DE GURUPI 
 
13APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000798-71.2018.8.27.2727/TO (PAUTA: 13) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : LUCILENE RIBEIRO MARTINS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                             : COMARCA DE NATIVIDADE 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011273-02.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 14) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                         : ARTHUR GULART ARAUJO 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
15RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011331-05.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 15) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
RECORRENTE                   : JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA 
A DEF.PÚBLICO                : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FIGUEIRÓPOLIS 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011122-36.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 16) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                         : JANDER QUEIROZ DOS SANTOS 
ADVOGADO                       : JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO4432) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL de FIGUEIRÓPOLIS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024201-35.2018.8.27.2706/TO (PAUTA - REVISOR: 17) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
APELADO                          : RICARDO SANTOS LIMA (RÉU) 
ADVOGADO                       : ROMARIO DOS SANTOS PEREIRA BRITO (OAB TO6952) 
APELADO                          : OLGA GOMES DA SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                             : COMARCA DE  ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
18APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005677-68.2020.8.27.2722/TO (PAUTA - REVISOR: 18) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
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REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : MAX GUILHERME FILHO (RÉU) 
ADVOGADO                       : JAVIER ALVES JAPIASSÚ (OAB TO905) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
ORIGEM                             : COMARCA DE GURUPI 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
19APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002229-16.2017.8.27.2715/TO (PAUTA - REVISOR: 19) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : CARLOS EDUARDO DE JESUS ESTEVÃO (RÉU) 
ADVOGADO                       : FELIPE SANTIN (OAB TO6412) 
ADVOGADO                       : ZENO VIDAL SANTIN (OAB TO279B) 
APELANTE                        : LUCAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA (RÉU) 
ADVOGADO                       : WALTER BARROSO VITORINO JUNIOR (OAB TO3655) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                             :COMARCA DE CRISTALÂNDIA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
20APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002170-33.2018.8.27.2702/TO (PAUTA - REVISOR: 20) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : DJONES PAES VIEIRA (RÉU) 
ADVOGADO                       : ARISLEY DA CONCEIÇÃO SOUTO (OAB TO9681) 
APELANTE                        : LUIZ CARLOS RAMOS COSTA (RÉU) 
ADVOGADO                       : ARISLEY DA CONCEIÇÃO SOUTO (OAB TO9681) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                             :COMARCA DE  ALVORADA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002282-95.2020.8.27.2713/TO (PAUTA - REVISOR: 21) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : MATEUS LOPES SIQUEIRA (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                             : COMARCA  DE COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007378-28.2019.8.27.2713/TO (PAUTA - REVISOR: 22) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : ISTENIO FELIPE RODRIGUES BENVINDO (RÉU) 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
1AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0007501-31.2020.8.27.2700/TO- PAUTA EM MESA 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVADO                       : DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS 
ORIGEM                             : COMARCA DE GURUPI 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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2GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0008020-06.2020.8.27.2700/TO-PAUTA EM MESA 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE                     : CRYSTYHELLE DE SOUSA ARAUJO 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                             :COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
23APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005823-19.2019.8.27.2731/TO (PAUTA: 23) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : CESAMAR ALVES FEITOSA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
PROCURADOR                  : RAIMUNDO FALCÃO COELHO NETO 
ORIGEM                             :COMARCA DE PARAISO 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0007329-89.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 24) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
RECORRIDO                      : A. F. P. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                             : COMARCA DE PORTO NACIONAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000776-75.2015.8.27.2708/TO (PAUTA: 25) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
APELADO                          : MARIA JOSÉ CHAVES RIBEIRO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             :COMARCA DE  ARAPOEMA 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011127-58.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 26) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RECORRENTE                   : LINDOMAR ROSA DE CARVALHO 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : COMARCA DE PORTO NACIONAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011218-51.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 27) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RECORRENTE                   : DIVINO QUINTINO DE ANDRADE 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                             : COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008296-23.2020.8.27.2737/TO (PAUTA - REVISOR: 28) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                        : AQUITOS PEREIRA DE SOUSA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
ORIGEM                             : COMARCA DE PORTO NACIONAL 
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COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
29APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5010396-02.2011.8.27.2729/TO (PAUTA - REVISOR: 29) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                        : CARLOS FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                             : COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010862-56.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 30) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
PACIENTE                         : ROMÁRIO LUIZ DA SILVA 
ADVOGADO                       : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0007078-71.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 31) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
AGRAVANTE                     : ROBERTO BORGES NOGUEIRA 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
ORIGEM                             : COMARCA DE  GURUPI 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
32APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002397-48.2018.8.27.2726/TO (PAUTA - REVISOR: 32)SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE                        : R. R. DA S. 
ADVOGADO                       : RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (OAB TO7705A) 
APELADO                          : MINSTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             :COMARCA DE MIRANORTE 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
33APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001196-62.2019.8.27.2701/TO (PAUTA - REVISOR: 33) 
RELATORA                        : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                           : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE                        : KLAUS ADALBERT HOLZAPFEL (AUTOR) 
ADVOGADO                       : JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR (OAB TO8399) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : COMARCA DE ALMAS 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
34HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010383-63.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 34) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : JAILSON RIBEIRO BARBOSA DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                             : COMARCA DE  PALMAS 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
35HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010385-33.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 35) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : MAXSUEL DA SILVA SANTOS 
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DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
36HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010387-03.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 36) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : ROSIRTK MARTY GLORIA MORAES 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
37HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011204-67.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 37) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : LETO MOURA LEITAO FILHO 
ADVOGADO                       : RILDO CAETANO DE ALMEIDA (OAB TO310) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE  NOVO ACORDO 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
38HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010944-87.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 38) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : LANDERSON PALMEIRA BOTELHO 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE GURUPI 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
39HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010505-76.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 39) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : WERIKY DIAS DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
40HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010386-18.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 40) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE                         : RAIMUNDO BATISTA NUNES 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
MP                                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
41AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0011435-94.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 41) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE                     : TIAGO RODRIGUES XAVIER 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
42APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002071-65.2020.8.27.2711/TO (PAUTA - REVISOR: 42) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                        : SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOÃO RODRIGUES FILHO 
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ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE AURORA 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
43APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002017-67.2019.8.27.2733/TO (PAUTA - REVISOR: 43) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
APELADO                          : OSÉIAS DE SOUSA MENDES (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                             : COMARCA DE PEDRO AFONSO 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
44APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000889-22.2017.8.27.2720/TO (PAUTA - REVISOR: 44) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                        : LUIZ PEREIRA DE SOUSA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : COMARCA DE GOIATINS 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
45APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0026829-30.2019.8.27.0000/TO (PAUTA - REVISOR: 45) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                        : WHALISON DE SOUSA ANDRADE 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
46APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006187-36.2019.8.27.0000/TO (PAUTA - REVISOR: 46) 
RELATOR                          : JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
REVISOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
APELANTE                        : JOCELI MACHADO 
ADVOGADO                       : MARCELO WALACE DE LIMA (OAB TO1954) 
ADVOGADO                       : MARCELLO BRUNO FARINHA DAS NEVES (OAB TO3510) 
APELANTE                        : DEUSIMAR GOMES DE FREITAS 
ADVOGADO                       : MARCELO FERREIRA DA SILVA (OAB GO16571) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
APELADO                          : JOCELI MACHADO 
ADVOGADO                       : MARCELO WALACE DE LIMA (OAB TO1954) 
ADVOGADO                       : MARCELLO BRUNO FARINHA DAS NEVES (OAB TO3510) 
APELADO                          : DEUSIMAR GOMES DE FREITAS 
ADVOGADO                       : MARCELO FERREIRA DA SILVA (OAB GO16571) 
ORIGEM                             : COMRCA DE PALMEIRÓPOLIS 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO– PRAZO: DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima Juíza de Direito da Única Vara Criminal da Comarca 
de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital CITA o (a) acusado (a): RONALDO AGUIAR DE CARVALHO, brasileiro, união estável, nascido aos 01/08/1982, 
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natural de Araguaína/TO, filho de Francisco das Chagas Carvalho e Maria Francisca Barbosa Aguiar, com endereço na Rua 
Vereador Falcão Coelho, 130, Centro, Araguaína /TO, Av. Perimetral, Qd. 04, Lt. 04, Setor Universitário, Araguaína, Vila Couto, 
Araguaína /TO (próximo ao Posto de Combustíveis),Rua Ce 16, sn, Qd. 66, Lt. 25, Costa Esmeralda, Araguaína/TO, Rua Ce 16, 
sn, Qd. 66, Lt. 25, Costa Esmeralda, Araguaína/TO, Av. Perimetral, qd. 04,Lt. 04, Setor Universitário, Araguaína/TO, nos autos 
de Ação Penal 0002591-83.2019.8.27.2703 , por estar em lugar incerto e não sabido,  conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal dos (a) acusados (a) ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do 
edital e o prazo para o oferecimento de defesa inicial, oportunizando-lhe apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias 
seguinte (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP); (b) a suspensão do processo e, por consequência, do prazo prescricional em relação 
ao acusado (Art.366, caput, do CPP), caso não seja apresentada defesa escrita e, não comparecendo os (a) acusados (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispões o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via 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 Ananás, Estado do Tocantins, aos 11 de setembro de 2020. Eu, Solange Rodrigues 
Damasceno, Escrivã Judicial, que digitou. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta – Juíza de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações 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 
0009851-47.2015.8.27.2706- (Chave nº 940141481815) - proposta por ANA AMELIA PEREIRA RODRIGUES em desfavor de 
ESPÓLIO DE DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA, 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 onze dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte (11/09/2020). Eu, Celina Martins de Almeida/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1666/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 14 de setembro 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 em substituição da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, a Excelentíssima Senhora UMBELINA 
LOPES PEREIRA RODRIGUES, 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); 
Considerando as condições epidemiológicas do município 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 33 de 11 de setembro 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, até 
nova determinação. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Manter a primeira fase de retorno das atividades presenciais na Comarca de Araguaína, num percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) dos usuários internos, estabelecidos no art. 3º, inc. I, da Portaria nº 1258/2020 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARAGUAÍNA. 
§ 1º 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, até nova determinação. 
§ 2º Os servidores em atividades presenciais e regime de teletrabalho cumprirão expediente no período das 12 às 18 horas. 
Art. 2º. A partir do dia 14 de setembro de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério 
Público, Advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, 
desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 
18 horas, obedecidos os protocolos de segurança sanitária e as determinações dessa Diretoria sobre acesso nas dependências 
do prédio do Fórum. 
Art. 3º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir de 14 de setembro de 2020. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4813 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2020 13 

 

 
 

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 Municípios que pertencem à Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES 
Juíza de Direito - Diretora do Foro em substituição 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0000365-62.2020.8.27.2706 
Acusado: ANTONIO FRANCISCO FELÍCIO DA SILVA 
Vítima:  LUCIDALVA DA SILVA DIAS 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
fica(m) INTIMADO(A)(s): ANTÔNIO FRANCISCO FELÍCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 07/04/1966, 
natural de União-PI, filho de Joana Felícia da Silva, RG 406.004-SSP/TO, CPF 876.360.261- 04 e a senhora  LUCIDALVA DA 
SILVA DIAS, brasileira, casada, sem profissão definida,  nascida aos 28/04/1970, natural de Araguaína - TO, filha de Joana da 
Silva Dias e Julio Ferreira Dias, RG: 791458 SSP/PC/TO, CPF: 972.325.301-10, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que 
dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ANTÔNIO FRANCISCO FELÍCIO DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 07/04/1966, natural de União-PI, filho de Joana Felícia da Silva, RG 406.004-
SSP/TO, CPF 876.360.261- 04, residente e domiciliado à Rua Anhanguera n° 160, Povoado Novo Horizonte, Araguaína/TO, 
como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e artigo 147 do Código 
Penal..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 05 de agosto de 2020. Eu, Brunna Barros Mendes ___, lavrei e subscrevi. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 DIAS 
O DOUTOR HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, 
na forma da lei... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
Juízo, tem curso o processo acima especificado, sendo o objetivo deste, CITAR o requerido FERNANDO MONTEIRO MORAIS, 
brasileiro, filho de Vanderli Gomes Morais  e Alda Monteiro Carvalho Morais, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os 
termos da presente ação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e 
de serem presumidas, verdadeiras, as alegações de fato formuladas pela parte autor. Ficando o réu advertido de que a 
contagem do prazo para oferecer resposta será da data da primeira publicação. Não sendo constituído advogado, será nomeado 
Defensor Público, como curador. Conforme decisão do evento 131. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do 
Tocantins, aos 14 de setembro de 2020. Eu, Zulmira da Costa Silva, Servidora Judicial, digitei. HERISBERTO E SILVA 
FURTADO CALDAS- JUIZ DE DIREITO. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PROCESSO nº. 0004335-49.2020.8.27.2713 Medidas Protetivas de Urgência Autor: Polícia Civil Acusado: FÁBIO FEITOSA 
LIMA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o denunciado: FÁBIO FEITOSA LIMA, brasileiro, casado, 
caseiro, nascido aos 15/10/1992, filho de Terezinha Feitosa de Almeida, inscrito no CPF sob o nº 038.309.641-37, nos autos de 
Medidas Protetivas de Urgência nº 0004335-49.2020.8.27.2713, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não 
sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “POSTO ISTO, diante dos elementos até então trazidos aos autos, defiro a 
liminar postulada pela parte autora CIBELI CRISTINA ARAÚJO DA SILVA, em face da parte ré FÁBIO FEITOSA LIMA, 
brasileiro, caseiro, casado, filho de Terezinha Feitosa de Almeida, nascido em 15.10.92, inscrito no CPF n. 038.309.641-37, 
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residente e domiciliado na Fazenda Santa Tereza, km 28, Zona Rural de Bandeirantes do Tocantins, impondo as seguintes 
medidas protetivas de urgência: 1. Separação de corpos; 2. Proibição de aproximação da parte autora em distância 
mínima de 200 metros; 3. Não manter contato com a parte autora, seus parentes e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, sem autorização judicial; 4. Saída da vítima do local de convivência, sem perda dos direitos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos; e 5. Suspensão de visitas ao(s) dependente(s) menor(es) de idade pelo prazo de 03 
meses até que seja regularizada a situação junto a Vara de Família. INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos 
provisionais, haja vista que não restou comprovado o parentesco entre o ofensor e os filhos menores da ofendida.[...] Advirta-se 
a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas 
situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Intime-se a requerente, por 
mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só 
eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre as partes, cessação da 
violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas e arquivamento do feito. Intime-se o 
agressor, pessoalmente, para que cumpra esta decisão em todos os seus termos. No cumprimento do mandado o Oficial de 
Justiça responsável pela diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam apenas de medidas assecuratórias 
protetivas, informando-lhe que poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo a exposição 
dos seus motivos implicar na alteração da presente decisão, de forma que a sua atividade sensata, será muito importante em 
prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 
sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Dê-se vista ao presentante do Ministério 
Público e à Defensoria Pública, devendo ser providenciada a intimação da parte ré o mais breve possível. [...] CÓPIA DA 
PRESENTE SERVIRÁ DE MANDADO JUDICIAL. Intimem-se. Colinas do Tocantins-TO, data certificada pelo sistema.Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do 
Tocantins, 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 14 dias do mês de setembro de 2020. Eu, (Andressa Kethyllen da Costa Moura), 
voluntária, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO Juiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PROCESSO nº. 0004925-26.2020.8.27.2713 Medidas Protetivas de Urgência Autor: Polícia Civil Acusado: JAMILSON MORAIS 
FERREIRA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o denunciado: JAMILSON MORAIS FERREIRA, brasileiro, 
união estável, nascido aos 04/06/1989, filho de Marlene Morais da Silva, inscrito no CPF sob o nº 711.041.121.40, nos autos de 
Medidas Protetivas de Urgência nº 0004925-26.2020.8.27.2713, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não 
sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “Diante do exposto, FIXO as seguintes medidas protetivas de urgência em 
favor da vítima informada nos autos em epígrafe, DETERMINANDO que ?JAMILSON MORAIS FERREIRA: a) SEJA 
AFASTADO do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, informado no evento 1, devendo o oficial de justiça 
acompanhar o indiciado no recolhimento de seus pertences, utilizando-se, inclusive, de força policial, se necessário; b) FIQUE 
PROIBIDO de freqüentar a residência da vítima; c) FIQUE PROIBIDO de se aproximar da vítima e DOS FILHOS E ENTEADOS, 
seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar 
público; d) FIQUE PROIBIDO de manter contato com a ofendida, DOS FILHOS E ENTEADOS, seus familiares e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; e) FIQUE PROIBIDO de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da 
vítima e/ou lugares por ela usualmente frequentados, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; BEM COMO DOS 
FILHOS E ENTEADOS. f) SUSPENDO O DIREITO DE VISITA DOS FILHOS ATÉ SER REALIZADO LAUDO PSICOSSOCIAL 
PELO CONSELHO TUTELAR. OFICIE-SE AO CONSELHO TUTELAR. FICA O REQUERIDO ADVERTIDO de que o 
descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, sem prejuízo de outras medidas legais 
(artigo 282, § 4º c/c art. 312, parágrafo único e art. 313, inciso III, do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha). Por sua 
vez, ADVIRTA-SE que a vítima deverá comunicar à Delegacia de Polícia o eventual Descumprimento das medidas protetivas 
pelo suposto agressor. INTIMEM-SE a vítima e o agressor, ora requerido, o qual deverá cumprir imediatamente a presente 
decisão. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para conhecimento e oportunidade de contestação via petição, no prazo de 
quinze dias (CPC, art. 335), consignando que a ausência de interposição de recurso quanto à tutela de urgência ora concedida, 
implicará em estabilidade da decisão nos termos do artigo 304 da Lei 13.105/15. INTIME-SE a parte autora para conhecimento, 
consignando que poderá procurar a Defensoria Pública para acionamentos judiciais no seu interesse (e também o 
esclarecimento de que poderá comunicar imediatamente eventual descumprimento no que lhe aproveitar, notadamente para fins 
de decretação da prisão preventiva e deverá indicar eventual alteração de endereço para comunicações nos termos do art. 274 
do CPC, até mesmo da parte requerida e, se for o caso, o desinteresse na manutenção das medidas proibitivas aplicadas). [...] 
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ DE MANDADO JUDICIAL. DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. Pedro 
Afonso/TO, 03 de julho de 2020. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” 
do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 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 14 dias do mês de setembro de 2020. 
Eu, (Andressa Kethyllen da Costa Moura), Voluntária, lavrei e subscrevi.JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADOJuiz Auxiliar - 
Port. 2394/GAPRE/TJTO. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0003676-74.2019.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOHN KENDRYCK SILVA OLIVEIRA O Dr 
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 JOHN KENDRYCK SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 13/09/1998 em Redenção/PA, filho de 
Salustriano Neto Tranqueira Oliveira e Joselma Silva Pereira, CPF 062.806.751-81, residente na Rua RB28, nº 1514, no Setor 
Recanto do Bosque, em Colinas do Tocantins-TO (ou Rua Blumenau, 755, Itaipu, em Araguaína/TO, nos autos de ação penal nº 
0003676-74.2019.8.27.2713, 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 11 de setembro de 2020. 
Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de citação – prazo de 15 dias 
PROCESSO nº.  0000052-96.2019.8.27.2719  
Ação Penal  
Autor: O Ministério Público Estadual 
Acusado: MARCOS JHEIME PINHEIRO DA SILVA 
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº 0000052-96.2019.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o denunciado: 
MARCOS JHEIME PINHEIRO DA SILVA, brasileira, solteiro, nascido em 12/04/1999, natural de Sítio/GO, RG N°0448082213, 
SSP/MA e CPF N°614.806.933-40, filho de José Barros da Silva e Josina Pinheiro Ribeiro, residente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso na sanção do art. 12 caput, da Lei nº 10.826/2003. Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, 
oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o 
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 14 de setembro de 2020. Eu, Carlos Eduardo da Costa Arantes, Escrivão 
Criminal, lavrei o presente. 
 

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 
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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 
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 

 
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. 0004521-
82.2019.827.2721, ajuizada por MARIA NEUZA GRACIA SILVA em desfavor ALDERICO MARTINS CHAVES, brasileiro, viúvo, 
RG n. 1.382.197 SSP/TO, CPF n. 507.941.401-49, filho de Dioclides Martins Chaves e de Aurora Inácia da Costa, residente e 
domiciliado Avenida 11 de Abril, 2996, Setor Sul, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente procedente e decretada a interdição 
do requerido, portador de sequela de acidente vascular com demência, 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 a sua 
filha a Sra. MARIA NEUZA GRACIA SILVA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 
51, 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 a interdição de ALDERICO MARTINS CHAVES, declarando-
o 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 curadora do interditando a sua filha MARIA NEUZA 
GRACIA 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 da requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua 
situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 02 de 
junho de 2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 18/08/2020. 
Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. 

CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1662/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 11 de setembro 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 33/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de setembro de 2020 
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CONSIDERANDO as informações prestadas pelos servidores e magistrados atuantes nesta Comarca através do processo SEI nº 
20.0.000013275-7; 
CONSIDERANDO o estabelecimento 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 1593/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 31 de agosto 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 informarão 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 
 
Portaria Nº 1681/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 14 de setembro de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc. 
CONSIDERANDO o deferimento do requerimento de usufruto de plantões, protocolo nº 2020/077568, do servidor cedido Marcos 
Vinicius Pereira de Morais, ora exercendo a função de Distribuidor desta Comarca de Guaraí-TO, a ser usufruído no período de 
15/09/2020 a 30/09/2020. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula 282149 para, sem prejuízos de suas 
funções, substituir o servidor cedido Marcos Vinicius Pereira de Morais no período de 15/09/2020 a 30/09/2020 
Art. 2° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
P.R.I.C 
 
Portaria Nº 1673/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 14 de setembro de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000019428-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020; 
Art. 1º Designar as servidoras Giovanna Jorge Huppes matrícula: 354423, Aurenivea Souza Oliveira matrícula 234457 e  Edith 
Lazara Dourado Carvalho matrícula 282149,  para, sob a Presidência da primeira, comporem a Comissão de Inventário 
Anual dos Materiais do Almoxarifado da Comarca de Guaraí/TO, visando o levantamento dos materiais.  
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Juizado especial cível e criminal 

Editais 
EDITAL Nº 1320420.  
INTIMAÇÃO. DESTINATÁRIO: MARA RÉGIA PEREIRA CUNHA. ENDEREÇO: Avenida Tiradentes, nº. 2556, Centro, 
Guaraí/TO, CEP.: 77.700-000. PROCESSO Nº. 0003422-48.2017.8.27.2721 de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE: FRANCISCO GILBERTO SAMPAIO. EXECUTADA: MARA RÉGIA PEREIRA CUNHA – ME. 
Fica V. Sa. na qualidade de Fiel Depositária do(s) Bem,(ns) intimada para o seguinte: Foram designadas as datas para os 
leilões, a serem realizados no dia 18 de novembro de 2020, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos 
desde o momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da 
avaliação. Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do dia 
18 de novembro de 2020, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (60% do valor da avaliação). 
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Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. Os leilões serão realizados 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. BEM(NS): 01) 01 (uma) Calça, avaliada em R$ 206,90 (duzentos e seis reais e 
noventa centavos); 02) 01 (uma) Calça, avaliada em R$ 244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa 
centavos); 03) 01 (uma) Calça, avaliada em R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais); 04) 01 (uma) Saia, avaliada em R$ 
239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos); 05) 01 (um) Shorts, avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e 
nove reais e noventa centavos); 06) 01 (um) Short, avaliado em R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 07) 01 (um) Short, avaliado em R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais); 08) 01 (um) Short, avaliado em 
R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos); 09) 01 (um) Short, avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa 
e nove reais e noventa centavos); 10) 01 (um) Vestido, avaliado em R$ 229,80 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta 
centavos); 11) 01 (um) Vestido, avaliado em R$ 330,90 (trezentos e trinta reais e noventa centavos); 12) 01 (um) Vestido, 
avaliado em R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos); 13) 01 (uma) Blusa, avaliada em R$ 
269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos); 14) 01 (uma) Blusa, avaliada em R$ 210,90 (duzentos e 
dez reais e noventa centavos).  (RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.350,70 (três mil, trezentos e cinquenta reais e setenta 
centavos), em 12 de dezembro de 2019. Tendo sido designado o Leiloeiro Judicial Danyllo de Oliveira Maia, JUCETINS nº. 
2016.05.0017, para a realização dos leilões, relativo aos autos supra; e cientificado de que o mesmo somente será suspenso 
com a comprovação tempestiva do pagamento de todos os valores devidos, inclusive das despesas processuais e honorários 
do(s) Leiloeiro(s). Fica(m) o(s) EXECUTADO(S) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC/2015 será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015), independentemente de intimação, e de 
que poderá requerer o fornecimento de certidão negativa de venda, ao término do leilão, diretamente ao 
Leiloeiro. Observação: Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos 
procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do Leiloeiro, 
telefone 0800-707-9272. O edital estará disponível na íntegra através do sítio www.dmleiloesjudiciais.com.br. Também é possível 
encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo 
endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br. Guaraí (TO), 09 de setembro de 2020. Eliezer Rodrigues de Andrade/249340. 
Escrivão(ã).  
 

Às partes e aos advogados 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE POR SEU(S) ADVOGADO(A(S). 
Processo n°.: 0003301-88.2015.8.27.2721. - Chave do Processo: 312417232415. Advogado(s): Dr. Henrique José Parada 
Simão, OAB/SP nº. 221.386; Dra. ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI, OAB/ RN n°. 1853-OAB/PB n°.1853–A - OAB/PE n°. 
1183–A: CERTIDÃO: Considerando o cumprimento de sentença (acordão), fica intimado o(a) executado(a) para cumprimento 
voluntário conforme planilha (evento79) o valor de R$ 1.542,46 (mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis 
centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa do artigo 523 do CPC. Intimado(a) e não cumprida, cls para deferir 
Bacen. Guaraí-TO, (Data sistema). (Ass). Eliezer Rodrigues de Andrade. Escrivão  em substituição. 
 

GURUPI 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0007851-84.2019.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por 
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO em face de WITALO SOBRAL e WITALO SOBRAL-ME, e por 
este meio CITA o(s) requerido(s) WITALO SOBRAL-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ de n° 
11.799.213/0001-41 e Witalo Sobral, brasileiro, casado, devidamente inscrito no CPF sob n° 005.315.951-96 , atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de quinze (15) dias, proceder ao pagamento da importância de R$ 5.125,53 
(cinco mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), acrescida dos acessórios e cominações legais, bem 
como, o pagamento dos honorários advocatícios (CPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial (CPC, art. 701, § 2º), ficando ciente que, na hipótese de pagamento, ficará isento de custas e despesas processuais 
(CPC, art. 701, § 1º) e, ainda, que poderá oferecer embargos no prazo acima mencionado. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente 
que o acesso ao processo será através da Chave n.º 347037663419, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de setembro de 2020. Eu ___, Nilton de Sousa Figueira, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS. 
Autos n.º  0016670-10.2019.8.27.2722 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 
Requerente: LINDOMAR DIAS LIMA 
Advogado(a): Dr. MANOEL SOUZA DE ALENCAR – OAB/TO 7125 
Requerido(a):  ALEXANDRE FERNANDES MARTINS VEIGA 
Advogado(a): Não constituído 
INTIMAÇÃO:  Fica a parte requerida intimada da sentença constante do evento 29 dos autos supra, cujo dispositivo segue 
transcrito: "Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, para: - INDEFERIR o pedido de danos morais. - CONDENAR o requerido no pagamento de danos 
materiais, referentes ao sinistro causado ao veículo envolvido no acidente, no importe de R$ 1.731,99 (um mil, setecentos e 
trinta e um reais e noventa e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros a contar do desembolso; bem como, 
em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor sucumbido, nos moldes do art. 86 do 
CPC. Publicada e registrada pelo sistema. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes no 
prazo de quinze dias, dê-se as devidas baixas, remetendo o feito a COJUN. Gurupi, 20 de agosto de 2020. NILSON AFONSO 
DA SILVA - Juiz de Direito. " 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1667/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 14 de setembro de 2020 
Estabelece diretrizes acerca do funcionamento do Fórum da Comarca de Gurupi e dá outras providências. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO a necessidade em manter a segurança sanitária  para que não haja proliferação do COVID-19 no Fórum da 
Comarca de Gurupi entre seus frequentadores, servidores e colaboradores, uma vez que os números divulgados na Plataforma 
Saúde da Secretaria Estadual da Saúde ainda mostram a necessidade de controle no distanciamento social e o nível de 
contaminação detectado e informado ao Centro de Saúde do Egrégio Tribunal de Justiça ocorrido nesta unidade; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 33/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de setembro de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
diretrizes acerca do funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Manter, no âmbito do Fórum da Comarca de Gurupi, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de servidores em 
sistema de rodízio, nas atividades presenciais em suas unidades, a partir de 14 de setembro de 2020, no período das 12 às 18 
horas, salvo se houver justificativa para tratamento diverso, a ser comunicada à Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça. 
Parágrafo único - Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no caput. 
Art. 2º - Os servidores desta Comarca que testarem positivo deverão informar via sistema Egesp e via Sistema SEI, anexando 
o resultado do exame para que seja encaminhado a Presidência do Tribunal de Justiça em cumprimento do artigo 3º da Portaria 
Conjunta Nº 30/2020. 
Art. 3º - A partir do dia 14 de setembro de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério 
Público, advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, 
desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, ou telemático, no 
período das 14 às 18 horas, obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
Art. 4º - Fica mantido o horário de funcionamento do Poder Judiciário de 12 às 18 horas. 
Art. 5º - Os servidores que se enquadram no grupo de risco, já definidos por Portarias expedidas pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, e ainda que tiverem pareceres analisados pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Tocantins, permanecerão em 
regime de teletrabalho.  
Art. 6º -  As audiências e sessões de julgamento do Tribunal do Júri  serão realizadas por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e 
Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 2020.  
Art. 7º -  Ficam suspensos até 06 de outubro de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, 
semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou transação 
penal. 
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Art. 8º - Casos omissos serão dirimidos por este Juízo ou Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, segundo a competência do assunto.  
Art. 9º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Sentenças 
AUTOS Nº 0000236-40.2019.8.27.2723/TO 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL 
ASSUNTO: 121601 – Ameaça, Crimes contra a liberdade pessoal, DIREITO PENAL 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
INDICIADO: JELSON FERREIRA DA SILVA 
SENTENÇA. Vistos etc. Em 5 de fevereiro de 2019 foi inserido no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça, e-
Proc, Inquérito Policial, para apurar materialidade e autoria do delito previsto nos artigos 129, § 9º e 147 do Código Penal c/c a 
Lei Maria da Penha (11.340/06). Ouvido o Ministério Público, manifestou-se ele, pela inexistência de justa causa a ensejar a 
apresentação de peça preambular acusatória por este órgão ministerial, requerendo sua homologação judicial, em face da 
ausência de justa causa, resguardando-se, porém, ao direito de proceder a novas investigações, se de outras provas tiver 
notícia, conforme disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal e na Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal. E ainda, 
a instauração de procedimento investigatório com fundamento em notícia possivelmente falsa para apuração do delito do art. 339 
do CP, em face de Betânia Lopes de Souza (Evento de nº 30). É o relatório. Como se depreende dos presentes autos, caso se 
comprovassem as informações contidas na narrativa dos fatos, poderia restar caracterizada a prática do ilícito penal previsto nos 
artigos 129, §9º e 147 do Código Penal c/c a Lei Maria da Penha (11.340/06), por parte de JELSON FERREIRA DA SILVA. No 
entanto, entendeu o representante do Ministério Público, pela ausência de elementos ou provas suficientes para sustentar uma 
denúncia. Assim, sendo uma das condições da ação penal, o interesse processual, que se desdobra no trinômio: necessidade, 
utilidade e adequação, o prosseguimento do feito em casos tais, caracterizaria uma ameaça de coação, considerada ilegal (CPP, 
art. 648, I). Com efeito, afigura-nos a hipótese de virtual impossibilidade de provimento jurisdicional (CPP, art. 395, II), impondo-
nos o arquivamento dos presentes autos. Diante disso, nos termos do art. 28, 395, II e 648, I do Código de Processo Penal, 
acolho o parecer Ministerial, determinando o arquivamento do presente auto, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 
(CPP, art. 18 e Súmula 524, STF). Proceda como requerido pelo Ministério Público (Evento de nº 30), encaminhe-se cópia a 
Delegacia de Polícia para apuração do possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) em face de Betânia Lopes de 
Souza. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itacajá/TO, 4 de setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de 
Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 1150). 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
AUTOS Nº 0009556-04.2016.8.27.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: DOMINGOS PEREIRA QUEIROZ 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, da  2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, INTIMA, COM O 
PRAZO DE 10 (dez) DIAS, DOMINGOS PEREIRA QUEIROZ, brasileiro, união estável, tapeceiro, natural de Arapoema/TO, filho 
de Durval Pereira da Silva e de Maria Coraci de Queiroz, nascido em 09/08/1987, portador do RG n° 751275 SSP/TO e inscrito 
no CPF n° 045.435.231-05; atualmente em lugar incerto e não sabido; para comparecer na 2ª Vara Criminal de Palmas, munido 
dos documentos de identificação (RG, CPF) e número de conta bancária, visando à restituição do valor recolhido a título de 
fiança no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e seus acréscimos. DESPACHO: "DOMINGOS PEREIRA QUEIROZ foi 
absolvido sumariamente e, consoante artigo 337 do Código de Processo Penal, tem direito de receber a restituição do valor pago 
a título de fiança à época do flagrante. No evento retro foi anexado comprovante de recolhimento da fiança no valor de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais). Considerando que o processado não foi localizado no endereço constante dos autos (evento 94) e 
que o Órgão ministerial informou que não obteve êxito em sua busca por novo endereço de Domingos (evento 97), intime-o via 
edital para levantamento/restituição do valor pago a título de fiança. Efetivada a referida restituição, tal deverá ser comunicado a 
este juízo. Em caso de inércia, após transcurso do edital, nos moldes do artigo 686, § 1º, do Provimento nº 11/2019 CGJUS/TO, 
caberá à escrivania judicial realizar o recolhimento ao fundo penitenciário [...]". O presente edital será publicado no Diário da 
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Justiça e uma 2ª via ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, 14/09/2020. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e 
subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE  CITAÇÃO  COM PRAZO DE (30 DIAS)                                                                                    
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Procedimento Comum registrada sob o n.º 5007371-10.2013.8.27.2729, na qual figura 
como requerente ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA e requerido CARMELITA BRITO DE SOUSA E OUTROS. É O 
presente para CITAR a parte  requerida ALOÍSIO SANTANA GOMES, portador do CPF nº 02600714120, estando em lugar 
incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do NCPC. 
Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do 
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 17 de agosto de 
2020. Eu,  Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Procedimento Comum registrada sob o n.º 5007371-10.2013.8.27.2729, na qual figura 
como requerente ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA e requerido CARMELITA BRITO DE SOUSA E OUTROS. É O 
presente para CITAR a parte  requerida  GILDA SELENE FRARE portadora do CPF nº 081.693.218-24 estando em lugar incerto 
e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do NCPC. Ressalto 
ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do advogado 
constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem 
como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 19 de agosto de 2020. Eu,  
Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 

5ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DAS DECISÕES  
AUTOS Nº: 0013482-61.2014.8.27.2729  
CHAVE Nº: 552779578614 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL   
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 
REQUERIDO(S): RETIFICA DE MOTORES IDEAL LTDA; GIL FERNANDES DOS SANTOS; MARCELO BERTOLDO DOS 
SANTOS 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
DECISÃO: “Determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial. Intime-se por Diário as partes para se 
manifestarem quanto à penhora, nos termos do art. 854 do CPC e seus paragrafos. Não havendo manifestação, liberem em favor 
do banco. Publique-se todas as decisões no Diário de Justiça. Nego o pedido de INFOJUD, pois a própria parte, mormente do 
porte da autora, não diligenciou bens móveis, imóveis, cotas sociais, embarcações etc. Deve dar impulso no prazo de 15 dias. 
Caso não indique bens promova o arquivamento, pelo prazo de 1 (um) ano, de acordo com o que possibilita o § 1º do art. 921 do 
CPC, ou seja, durante este prazo se suspenderá a prescrição. Durante este prazo pode a parte exequente a qualquer tempo 
indicar bens para penhora e requerer o desarquivamento. Decorrido o prazo de um ano arquive-se para fins do cômputo do prazo 
prescricional (art. 921, § 4º). Decorridos cinco anos intime-se e não havendo manifestação venham conclusos para extinção. Em 
caso de arquivamento certifique a escrivania que a indicação de bens não foi atendida, lançando tal certificação com a descrição 
de evento: Suspensão - Execução Frustrada.. Palmas-TO, 27 de maio de 2019. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia– Juiz de 
Direito.” 
DECISÃO: “(...). Em relação a empresa ao tentar se verificar bens no último ano, em princípio, disponível (2016), consta a 
seguinte mensagem: não consta declaração para os dados informados. Quanto as pessoas físicas consta recebimentos da 
empresa, também parte executada. Procederei a juntada em evento posterior, com segredo de justiça, para que a parte 
exequente solicite o que entender de direito. Defiro a busca de bens pela ferramenta indisponibilidade, do CNJ. Junte-se 
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resultado após 60 dias, intimando a parte exequente. (...).” Palmas-TO, 20 de abril de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – 
Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 5005412-09.2010.8.27.2729 
CHAVE Nº: 982606582415 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
REQUERENTE: MCM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA  
ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO TANGANELI  
REQUERIDO(S): R. E. F. DOS SANTOS 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
DECISÃO: “Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica do evento 02, doc. 05, bem como 
não houve apresentação de defesa, ficam constituídos, de pleno direito os títulos apresentados em TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL, nos termos do § 2º, do art. 701 do CPC. O feito deve ter continuidade como cumprimento de sentença. Defiro nova e 
última tentiva de bacenjud nas contas da senhora Raimunda Edvania Feitosa dos Santos. Após resultado, intimar as partes. A 
parte requerida, agora executada, deve ser intimada via AR, no endereço onde foi citada. As demais intimações de conteúdo 
decisório devem ser publicadas no Diário de Justiça. Palmas-TO, 09 de dezembro de 2019. ASS: Marcio Soares da Cunha– Juiz 
de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 5004352-35.2009.8.27.2729 
CHAVE Nº: 877364964614 
AÇÃO: MONITÓRIA 
REQUERENTE: RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA 
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA 
REQUERIDO(S): ESCOLA INFANTIL GENTE PEQUENA LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
DECISÃO: “Ante a não oposição de embargos pela requerida que foi devidamente citada, conforme certidão (evento 08), com 
fulcro no art. 1.102-C do CPC, fica constituído, de pleno direito, os cheques (evento 01 – INIC2) em título executivo judicial, 
prosseguindo-se nos termos do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do CPC.Tendo em vista o transcurso do tempo, intime-se a parte 
exeqüente para que apresente planilha com o valor atualizado do débito, no prazo de 10 dias. INTIME-SE o executado para que 
pague o valor do débito no prazo de 15 dias. Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos 
honorários advocatícios , que desde já arbitro em 10%, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (475-
J, CPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (475-
J, § 4º, CPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida penhora online dos valores indicados em planilha 
(desta vez com o acréscimo de honorários e da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC) e, em seguida, a intimação da parte 
executada (via diário) para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias.Palmas-TO, 04 de fevereiro de 2016. ASS: 
Marcio Soares da Cunha– Juiz de Direito.” 
 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA SENTENÇA NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS  
AUTOS Nº: 0027050-71.2019.8.27.2729  
CHAVE Nº: 187944919619 
AÇÃO: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
REQUERENTE: JUNÊS MELO FUTIGAMI DE ANDRADE 
ADVOGADO: AUGUSTO MAURO RIBEIRO LEITE; RICARDO SOUSA MEDEIROS 
REQUERIDO(S): ELIAS CIPRIANO DA SILVA   
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
DECISÃO: “(...). Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela autora Junes Melo Futigami de Andrade, 
representada pela Oriente Administração de Imóveis LTDA.-ME, a fim de declarar resolvido o contrato de locação e decretar o 
despejo do requerido Elias Cipriano da Silva do imóvel situado na Quadra 303 Sul, Alameda 14, QI 05, Lote 01, Plano Diretor 
Sul, Palmas-TO, pertencente à parte autora, concedendo o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, sob pena de 
despejo coercitivo, assim como condenar o requerido ao pagamento de R$31.910,38 (trinta e um mil, novecentos e dez reais e 
trinta e oito centavos), corrigidos pelo INPC à época do pagamento e com juros de 1% a partir da citação, referente aos aluguéis 
em atraso com encargos (R$14.809,71); multa por rescisão contratual (R$8.100,00); IPTU 2018 e 50% de 2019 (R$3.682,27); 
além de 20% de honorários advocatícios contratuais (R$5.318,40). Por consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, 
I, do Código de Processo Civil. Despesas processuais (custas e taxa judiciária) e honorários advocatícios, estes no patamar de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ao teor do disposto no artigo 85, §2º, do CPC, pela parte requerida. Após o 
trânsito em julgado, baixem-se os autos do sistema eletrônico, observando-se os termos do Provimento n.º 09/2019, da douta 
CGJUS/TO. Expeça-se, oportunamente, mandado de notificação e despejo. Para a execução provisória da sentença, deverá o 
autor prestar caução no valor equivalente a doze aluguéis do imóvel, em conformidade com o disposto no artigo 64 da Lei nº 
8.245/91. No mais, permanece a sentença tal como lançada. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Pium, TO para Palmas, TO, 22 de maio de 2020.ASS: Jorge Amancio de Oliveira– Juiz 
de Direito em Auxílio ao NACOM.” 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1663/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 11 de setembro de 2020 
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO 
e dá outras providências. 
FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 23, de 01 de julho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que 
estabelece as diretrizes para o retorno gradual das unidades do Poder Judiciário ao trabalho presencial; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 33/2020, de 11 de setembro de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins; 
CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tribunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
RESOLVE:  
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria consideram-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada do Fórum da Comarca de Palmas - TO e o restabelecimento das atividades 
presenciais se iniciarão a partir de 14 de Setembro de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Art. 4º As atividades presenciais no Fórum da Comarca de Palmas – TO, obedecerão às diretrizes estipuladas na presente 
portaria, sendo retomadas presencialmente no percentual de 25% dos usuários internos. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 14 de setembro de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério 
Público, advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, 
desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 
18 horas, obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, desde que façam essa 
opção, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, até que haja situação de controle da 
COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada total das atividades 
presenciais. 
Art. 6º Compete: 
I – à Diretoria do Foro elaborar a escala de retorno gradual com a indicação do nome dos servidores e terceirizados que deverão 
retornar à atividade presencial no que tange às unidades administrativas sob sua responsabilidade; 
II - ao magistrado gestor de cada unidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação desta Portaria 
elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome do magistrado e dos servidores, bem 
como estagiários que irão trabalhar presencialmente, considerando o quantitativo, bem como as especificações 
estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
III – aos setores sob a competência do Tribunal de Justiça sediados neste Fórum de Palmas e à OAB, no mesmo prazo 
estabelecido no inciso I, elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome dos servidores e 
funcionários que irão trabalhar presencialmente no que tange ao GGEM,  Junta Médica e Sala da OAB, considerando o 
quantitativo, bem como as especificações estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
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§ 1º Havendo mais de um magistrado vinculado à vara judicial, apenas um deles poderá ocupar as dependências do gabinete, 
não podendo haver o compartilhamento do ambiente, o que deve ser acordado entre os colegas atendendo – se ao quantitativo 
estipulado no Anexo I da presente Portaria.   
§ 2º Deverão ser excluídos da escala de retorno dos usuários internos os servidores e estagiários que integram o grupo de risco 
e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade que optem pelo trabalho remoto. 
§ 3º Os estagiários voluntários deverão preferencialmente permanecer em regime de teletrabalho. 
§ 4º Em nenhuma hipótese será admitida a indicação exclusiva de estagiário remunerado ou voluntário para fins de permanência 
na responsabilidade de condução de unidade administrativa ou judiciária, salvo em casos excepcionais que deverão ser 
submetidos à Diretoria do Foro. 
§ 5º Os magistrados e responsáveis pelas unidades deverão privilegiar o trabalho presencial a servidores ou estagiários 
remunerados que, porventura, não disponham de equipamento de informática pessoal. 
§ 6º Sempre que possível o magistrado ou responsável pela unidade poderá, a seu critério, realizar revezamento entre servidores 
da sua unidade judiciária. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, poderá ocorrer a revisão do plano de retorno 
gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades judiciárias e administrativas 
correspondentes, caso em que, para tanto, serão observados os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de 
Saúde concernentes ao controle epidemiológico, encaminhando - se, em seguida, o plano para validação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 
Art. 8º A partir do dia 14 de setembro de 2020 somente estarão disponíveis duas entradas de acesso ao prédio do Fórum da 
Comarca de Palmas – TO, quais sejam, a entrada principal e a entrada da garagem privativa de magistrados; ficando, assim, 
proibido qualquer acesso pela entrada privativa de servidores, a qual se encontrará fechada. A entrada às dependências do 
Fórum da Comarca de Palmas somente será permitida no período compreendido entre 12 e 18 horas, horário este estipulado 
como sendo de expediente pela Portaria – Conjunta n.º 33 TJTO. 
§ 1º Tanto na entrada principal quanto na entrada da garagem privativa de magistrados deverá ser alocado pessoal responsável 
pela aferição de temperatura obrigatória, conforme determinado na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art.9º Para adentrar ao prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, com o objetivo de 
resguardar a saúde e prevenir contra o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências do prédio da Comarca de Palmas - TO os usuários internos e externos deverão 
manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as 
demais normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e o previsto no Anexo I da Portaria - Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 3º Os elevadores de uso do público em geral continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos 
mesmos por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se 
tratem de pessoas do mesmo grupo familiar. 
§ 4º Os elevadores privativos de magistrados continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos mesmos 
por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se tratem de 
pessoas do mesmo grupo familiar. 
§ 5º Os usuários internos deverão utilizar apenas suas respectivas estações de trabalho, as quais já se encontram previamente 
definidas; sendo que, caso na unidade não haja definição prévia nesse sentido, deverá ser adotada tal providência pelo 
magistrado ou responsável pela gestão da unidade. 
§ 6º No que tange especificamente às estações de trabalho situadas na Sala dos Oficiais de Justiça, às quais são em número 
inferior ao quantitativo de servidores daquele setor, considerando a especificidade da função, uma vez que tais servidores 
realizam suas funções fora das dependências do Fórum, ali comparecendo apenas para emissão de certidões e juntadas no 
Sistema E-proc, fica determinado que os Oficiais de Justiça ao encerrarem suas atividades nas dependências da sala questão 
devem sinalizar a estação de trabalho que acabaram de utilizar a fim de que outros servidores que, em seguida, venham a 
adentrar ao ambiente, não se acomodem em estações já previamente utilizadas, sem que estas venham a ser anteriormente 
higienizada. 
§ 7º Fica suspenso o serviço de café volante pelos corredores, devendo, caso assim se mostre viável, as unidades judiciárias 
serem atendidas com 1 (uma) garrafa térmica a qual se destinará ao atendimento do gabinete e do cartório judicial. 
§ 8º Os magistrados e responsáveis pelas unidades judiciais e administrativas deverão, sempre que possível, na execução do 
presente plano de reabertura gradual, privilegiar a utilização das salas e ambientes que disponham de janelas, buscando a 
utilização de ventilação natural. 
§ 9º Considerando que várias salas e ambientes do Fórum da Comarca de Palmas - TO não possuem janelas, bem como 
considerando a temperatura elevada que é uma constante nas cidades do estado do Tocantins e, em especial na cidade de 
Palmas - TO, fica permitido o uso do sistema de ar condicionado; devendo, todavia, os usuários internos diligenciarem no sentido 
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de, sempre que possível, procurar manter as janelas e portas existentes abertas, tudo com o objetivo de propiciar maior 
circulação de ar. 
Art. 10 Até 02 de outubro de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri e das Turmas Recursais serão 
realizadas por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas na 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 2020, bem como da Portaria – 
Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 11. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº 68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 
Art. 12. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Conforme a Portaria Conjunta n.º 23 TJTO considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no 
momento em que o ícone do aplicativo demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de 
comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 14 de setembro de 2020 deverá ser retomada a distribuição e o cumprimento de mandados em processos 
judiciais e serviços administrativos da Comarca de Palmas - TO, o que será regulado por portaria própria a ser expedida pela 
Diretoria do Foro, devendo ser escalados pela Central de Mandados os servidores que estejam em condições de exercerem suas 
funções, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, os oficiais de justiça efetivos e ad 
hoc, agentes da infância e juventude e demais servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos 
de proteção individual já fornecidos pelo Tribunal de Justiça, os quais se encontram disponíveis na Diretoria do Foro, sob pena 
de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 13. Fica sugerida aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 
Art. 14. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 15. No que se refere ao funcionamento da CEPEMA, considerando que houve ato próprio recentemente reeditado 
pela  Presidência e Corregedoria TJTO regulamentando tal questão, a Diretoria informa que haverá possível deliberação sobre 
tal matéria em ato específico por parte Tribunal de Justiça. 
 Art. 16. Ficam adotados os protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I da Portaria Conjunta n.º 23 de 
2020 TJTO. 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 17. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas da Comarca de Palmas - TO 
deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou recurso 
tecnológico de videoconferência. 
Art. 18. O atendimento psicossocial na Comarca poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de videoconferência 
previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial desde que previamente autorizado pela Diretoria do Foro, 
observado, nesta situação, o disposto no art. 13 desta Portaria. 
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Art.19. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 20. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, 
nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a alterá-las 
bem como o disposto na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO e Portaria  - Conjunta n.º 33 TJTO. 
Art. 21. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19 no Município e especificamente nas dependências 
do Fórum de Palmas, em função de evidências epidemiológicas, poderá ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos 
usuários internos e externos no prédio deste Fórum da Comarca de Palmas – TO ou o fechamento da unidade, medidas que 
serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, 
que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de urgência para a localidade, tudo conforme estipulado na Portaria – 
Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art. 22. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 23. O Anexo I da presente Portaria fixa o quantitativo de pessoal bem como especifica as unidades do Fórum da Comarca de 
Palmas que serão reabertas e as que deverão permanecer fechadas na fase estabelecida no art. 4º da presente Portaria. 
Art. 24. O Anexo II da presente Portaria deve se consubstanciar em transcrição de cópia integral da Portaria – Conjunta n.º 23 e 
seus anexos para fins de divulgação e conhecimento. 
Art. 25. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
Publique - se.  
Cumpra - se. 
Juíza FLÁVIA AFINI BOVO                                                                                                
Diretora do Foro 
ANEXO I 

SETOR SITUAÇÃO 
OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

DETALHAMENTO DA OCUPAÇÃO 

Brinquedoteca Fechado 0 Não se aplica 

Conselho da Comunidade Fechado 0 Não se aplica 

Escritórios Modelo Fechado 0 Não se aplica 

Lanchonete Fechado 0 Não se aplica 

Banco Fechado 0 Não se aplica 

Sala do Ministério Público Fechado 0 Não se aplica 

Sala da OAB Aberto 1 Não se aplica 

Terceirizados Aberto 18 Não se aplica 

Informática Aberto 1 Não se aplica 

Segurança Aberto 
Informação 
Sigilosa 

Informação Sigilosa 

Central de Mandados e 
Impressão 

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

CEJUSC Aberto 1 Não se aplica 

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

Protocolo, Distribuição e Central 
de Atendimento 

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

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

Equipe Multidisciplinar da Vara 
de Violência Doméstica 

Aberto 1 Não se aplica 

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

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

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

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

Vara de Combate à Violência 
Doméstica contra a Mulher 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ª Vara das Fazendas e 
Registros Públicos 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara das Fazendas e 
Registros Públicos 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Precatórias Cíveis e 
Criminais, Falências e 
Concordatas 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Saúde e Execuções 
Fiscais 

Aberto 3 1 magistrado no gabinete e 2 servidores nas escrivania 

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

GGEM Aberto 1 Não se aplica 

SECRIM Aberto 1 Não se aplica 

Diretoria do Foro Aberto 3 
1 magistrado no gabinete, 1 servidor na chefia de gabinete, 1 
servidor na secretaria 

Pai Presente Aberto 1 Não se aplica 

1ª Turma Recursal Aberto 1 Não se aplica 

2ª Turma Recursal Aberto 1 Não se aplica 

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

 ANEXO II 
Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 
 Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, 
de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações 
necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19);CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo 
Conselho Nacional de Justiça nos autos nº 0003753-91.2020.2.00.0000, que determina a suspensão da audiência por meio de 
videoconferência quando houver manifestação contrária de qualquer das partes ou de ambas, independentemente de juízo de 
valor quanto à fundamentação apresentada;CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de 
se assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, 
servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral;CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 
15.0.000014368-2, 20.0.000009869-9, 20.0.000005813-1 e 20.0.000010989-5, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada das unidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o restabelecimento das 
atividades presenciais iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Parágrafo único. A decisão de retomada das atividades presenciais deverá ser amparada pelas orientações técnicas prestadas 
pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça, por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 
Art. 4º As atividades presenciais nas unidades do Poder Judiciário, obedecerão às seguintes diretrizes, sendo retomada 
presencialmente nos percentuais e prazos que seguem: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020; 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020; 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020; 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos tratados nos incisos I, II e III deverá permanecer em regime de 
teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 13 de julho de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, 
advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que 
justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 18 horas, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
§ 4º A partir do dia 1º de setembro de 2020, será permitida o retorno da presença física dos cidadãos em geral nas unidades do 
Poder Judiciário, desde que, efetivamente, possua a necessidade de atendimento presencial, obedecidos todos os protocolos de 
segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, até que 
haja situação de controle da COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada 
total das atividades presenciais. 
Art. 6º Compete ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
publicação desta Portaria: 
I - elaborar plano de retorno gradual, com norte nos dados epidemiológicos oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde, bem como as regras de distanciamento social, higiene e demais recomendações das autoridades sanitárias, dispondo 
sobre: 
a) as especificidades das unidades judiciárias e administrativas: existência ou não de serviços terceirizados complementares 
como agências bancárias, lanchonetes, restaurantes e outras dependências, mediante especificação das regras; 
b) a escala de retorno dos usuários internos no primeiro e segundo graus de jurisdição, com exceção das pessoas que integram 
o grupo de risco e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade; 
c) a utilização de sistema de rodízio entre servidores, para alternância entre trabalho remoto e virtual, caso necessário; 
II – facultativamente, o estabelecimento de protocolos sanitários, além daqueles previstos no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º O plano de retorno gradual previsto nos incisos I e II deste artigo poderá ser elaborado em conjunto com os magistrados da 
respectiva Comarca e, no caso do Tribunal de Justiça, pela Diretoria-Geral, em conjunto com o Centro de Saúde. 
§ 2º Fica o Diretor do Foro autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros de casos confirmados na 
localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, faculta-se aos Diretores de Foro e do Diretor-
Geral a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades 
judiciárias e administrativas correspondentes, devendo, para tanto, observar os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e 
Estadual de Saúde concernente ao controle epidemiológico na região em que se encontra, encaminhando-o, em seguida, para 
validação do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 8º Para adentrar aos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I desta Portaria, com o objetivo de resguardar a saúde e prevenir contra 
o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
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temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências dos prédios do Poder Judiciário os usuários internos e externos deverão manter o 
distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as demais 
normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde e o previsto no Anexo I desta Portaria. 
Art. 9º Até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de 
Justiça e das Turmas Recursais serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de 
acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 
2020. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 10. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº  68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 
Art. 11. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo 
demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 retorna a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais em 
todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, por servidores que não estejam no grupo de risco. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I desta Portaria, os oficiais de justiça, agentes da infância e juventude e demais 
servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Tribunal 
de Justiça, sob pena de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 12. Fica recomendada aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 
Art. 13. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 14. Ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 15. Ficam aprovados os seguintes protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I desta Portaria: 
I - Protocolo de Atendimento ao Cliente Interno; 
II - Protocolo de Atendimento ao Cliente Externo; 
III - Protocolo de Segurança do Trabalho; 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado Tocantins. 
§ 2º Os profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos deverão elaborar escalas de trabalho de acordo com a legislação 
específica de cada profissão, que deverá ser cumprida durante o horário de expediente forense. 
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Art. 16. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas das Comarcas ou do 
Tribunal deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou 
recurso tecnológico de videoconferência. 
Art. 17. O atendimento psicossocial nas Comarcas e no Tribunal poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial com autorização do Diretor do Foro ou do 
Diretor-Geral do Tribunal, observado, nesta situação, o disposto no art. 12 desta Portaria. 
Art. 18. Compete ao juízo da infância e juventude regulamentar os serviços e atividades externas dos agentes da infância e 
juventude, seja na modalidade por videoconferência ou presencial, de acordo com a realidade local. 
Art. 19. Os eventos, viagens, atividades e cursos presenciais, inclusive da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
permanecem suspensos até o dia 31 de agosto de 2020, salvo situações excepcionais autorizadas pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
Parágrafo único. Não serão concedidas autorizações e/ou diárias para viagens, exceto em casos excepcionais autorizados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Art. 20. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria-Conjunta. 
Art. 21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria-Conjunta, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março 
de 2020, nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a 
alterá-las. 
Art. 22. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19, em função de evidências epidemiológicas, poderá 
ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos usuários internos e externos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins ou o fechamento de unidades específicas, medidas que serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de 
urgência para a localidade. 
Parágrafo único. O Comitê de Saúde se reunirá para monitorar a situação e subsidiar as decisões da alta administração do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 23. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 24. Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 25. Esta Portaria-Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
 ANEXO I 
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
 PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO ÂMBITO DO 
PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS 
 Objetivo Geral 
- Apoiar o Poder Judiciário do Tocantins nos planos de Contingenciamento à Pandemia de Covid-19. 
Objetivos específicos 
- Consolidar material público de referência, de órgãos competentes nacionais e internacionais, sobre a COVID-19 e estratégiasde 
mitigação de riscos. 
- Orientar os gestores na gestão de riscos associados à transmissão pela COVID -19. 
- Orientar sobre identificação, notificação e encaminhamento oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana em parceria com 
os sistemas público e privado de saúde; 
- Orientar sobre medidas de proteção no ambiente de trabalho e atuação em diferentes categorias de risco. 
- Orientar sobre medidas de proteção junto aos magistrados e servidores terceirizados e prestadores de serviços. 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
A redação partiu da necessidade de instituir protocolos para a retomada segura, baseando-se em pesquisas e nas 
recomendações existentes nos protocolos da Anvisa e Ministério da Saúde. 
1. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO 
Este eixo estabelece o protocolo com as medidas de prevenção para atendimento interno no âmbito do Poder Judiciário, com o 
objetivo de zelar pela segurança de magistrados, servidores e colaboradores. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- As metas e atividades a serem desempenhadas, neste período, serão acordadas entre o servidor e o gestor da unidade, com 
auxílio da chefia imediata, se for o caso, com estabelecimento de metas estruturadas e reuniões periódicas. O servidor em 
trabalho remoto deverá se apresentar a cada 15 dias na unidade de origem (ou por meio de videconferência), para restruturação 
do plano de trabalho e avaliação pela chefia imediata. 
- Caberá aos gestores de cada unidade, em comum acordo com os servidores, definir os integrantes de sua equipe que atuarão 
de modo presencial ou remoto. 
- Os gestores deverão estabelecer revezamento de servidores, colaboradores e estagiários, para as atividades que não possam 
ser prestadas à distância sem prejuízo de sua continuidade, a fim de se reduzir o número de pessoas no mesmo ambiente, 
permitindo assim um maior distanciamento entre as estações de trabalho, quando possível. 
- O trabalho remoto restringe-se às atribuições que possam ser realizadas nesta modalidade, designadas por ordens de serviço 
ou em plano de trabalho definido e monitorado pelo gestor da unidade. 
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- Os servidores e colaboradores que executam atividades incompatíveis com o trabalho remoto poderão ser avaliados pelo chefe 
imediato, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso. 
- A entrada de magistrados, servidores e colaboradores às unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário Tocantinense 
será condicionada ao uso de máscaras, à higienização precoce das mãos com álcool em gel 70% e à aferição de temperatura 
corporal, bem como a identificação através do uso de crachá. 
2. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 
Este eixo estabelece as medidas de prevenção para o atendimento ao público externo, visando assegurar a satisfação dos 
jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário do Tocantins. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Obrigatoriedade do uso de máscaras, para entrar e permanecer nas dependências do Poder Judiciário do Tocantins; 
- Os acessos às unidades judiciárias e administrativas estará condicionado ao cumprimento das medidas de segurança 
estabelecidas no eixo de segurança do trabalho; 
- Observar as regras de controle de acesso, estabelecidas no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, descrito no Eixo 
Segurança do Trabalho, 
- Redução do volume de pessoas que circulam diariamente nas unidades com o oferecimento de serviços por meio virtual; 
- Para o controle de reeducandos/processados, possibilitar que os referidos usuários externos tenham o referido controle, sem a 
necessidade de mensalmente se fazerem presentes no interior das secretarias criminais ou de execução de pena. 
3. PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Estabelece o controle de acesso às unidades administrativas e judiciárias, que devendo seguir as orientações estabelecidas no 
presente protocolo. 
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
Realizar controle de acesso ao público interno e externo por meio das seguintes medidas: 
- Impedir o acesso pessoas sem máscara; 
- Aferir a temperatura corporal de todos que adentrarem os prédios do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obs: Sendo constatada temperatura acima de 37,8 °C, no caso do público externo, o mesmo deverá ser orientado de acordo 
com o protocolo de saúde estabelecido, devendo assim, ser proibida sua entrada nas dependências de qualquer prédio do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
No caso de servidor com temperatura acima de 37,8 °C, o mesmo deverá ser encaminhado para o centro de saúde do Poder 
Judiciário para orientações e triagem, para fins de controle. Não sendo possível esse atendimento, a equipe de recepção deverá  
orientá-lo de acordo com os protocolos estabelecidos. 
- Identificar e notificar casos suspeitos de COVID-19; 
- Manter a higidez das instalações por meio do acesso controlado de acordo com os protocolos prescritos; 
- Subsidiar informações, para serem utilizadas nas decisões da alta administração; 
- Orientar as equipes de recepção, policiais e segurança para atendimento de acordo com os protocolos estabelecidos; 
- Distribuir EPI´s para a equipe das recepções e aqueles que atuam nas portarias. 
4. COMUNICAÇÃO 
Desenvolver e implementar uma comunicação clara e objetiva com os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, antes 
da retomada das atividades, com divulgação de materiais educativos e de conscientização. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Comunicação interna dos protocolos de limpeza do ambiente de trabalho; 
- Caberá ao Centro de Comunicação Social do TJTO promover a ampla divulgação das orientações contidas nos protocolos 
estabelecidos, estimulando o uso de canais virtuais de atendimento aos públicos internos e externos; 
- Realizar campanhas de conscientização dos protocolos de saúde e biossegurança, como higiene das mãos, uso correto das 
máscaras e como deverão ser higienizadas as estações de trabalho, por meio de folders eletrônico ou similar; 
- As divulgações deverão estar sempre em contínua atualização e em pontos estratégicos, possibilitando o acesso a todos os 
meios possíveis de comunicação; 
- Comunicação enfática das instruções: 
RESPONSABILIDADE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, 
ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS 
- Os magistrados e os gestores das unidades deverão adotar medidas de prevenção à não propagação do novo Coronavírus, 
dando preferência às reuniões por videoconferência, admitindo-se as presenciais somente nos casos extremamente necessários 
e que sejam plenamente asseguradas as medidas de cautela definidas. 
- Manter-se sempre informado sobre os protocolos e diretrizes estabelecidas; 
- Em caso de sintomas sugestivos para COVID-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, 
diarréia, dor de cabeça, dor no corpo ou conviva com alguém que testou positivo, deverão informar imediatamente à chefia 
imediata, para que sejam tomadas as devidas providências. 
- Obedecer aos critérios de distanciamento social estabelecidos; 
- Aplicar as instruções quanto ao uso pessoal de máscaras e de objetos de uso pessoal. 
DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO - RESPONSABILIDADES TJTO 
Os servidores deverão ser detentores do cuidado consigo próprio e com o outro, devendo assim, no que for possível, auxiliar o 
Tribunal de Justiça na observância das seguintes responsabilidades: 
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- Garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as estações de trabalho; 
- Informar através de mídia visual o número máximo de pessoas nas salas, para que seja efetivo o distanciamento, em especial 
as salas de reuniões; 
- Controle de acesso ao público externo, permitindo somente aqueles essenciais ao andamento das atividades; 
- Revisar layouts e ambientes de trabalho, ajustando-os para atender às necessidades sociais de distanciamento – por exemplo, 
através do uso de barreiras físicas quando possível; 
- Modificar os espaços de café/cantina/refeitório para evitar aglomerações, informar a capacidade máxima de pessoas nesses 
ambientes; 
- Aderir a escalas de trabalho, quando não for possível o trabalho remoto; 
- Restringir acesso aos espaços de convivência, se houver; 
- Evitar o uso de elevadores; se utilizado, permitir apenas 1 pessoa por vez; 
- Regime de trabalho remoto para os grupos de Risco (Idosos, gestantes, cardiopatas, imunodreprimidos e portadores de 
doenças que sejam consideradas de risco para infecção pelo COVID-19); 
- É de responsabilidade dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários o uso de máscaras, obedecendo a manutenção 
e higienização das mesmas a cada uso ou descarte, se for o caso; 
- Obedecer ao distanciamento preconizado entre as pessoas; 
- Respeitar o layout dos ambientes de trabalho e evitar aglomerações; 
- Cumprir com os sinais indicativos de distanciamento social; 
- Disponibilizar dispenser de álcool (líquido ou gel a 70%) nos ambientes de trabalho. 
Na Recepção: 
- Disponibilizar álcool 70% gel e orientar os visitantes para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção da porta, cadeira, sofá e bebedouro, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 
três vezes, no início e no final do expediente; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante, duas vezes ao dia. 
Nos bebedouros de água: 
- Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% com frequência, em horários pré-estabelecidos; 
- Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro para o visitante/público externo; 
- Os colaboradores devem usar copos/garrafas de uso pessoal e individual, os quais devem ser higienizados com água e 
detergente, no mínimo uma vez por dia. 
Nas salas de reunião e de uso coletivo: 
- Disponibilizar álcool 70% gel na entrada destes setores e orientar para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% ao final do 
período de uso e/ou a cada troca de evento; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante. 
O vírus pode sobreviver e permanecer capaz de contágio por períodos diferentes em superfícies diferentes. O novo coronavírus 
sobreviveu por 72 horas (3 dias) no aço inoxidável e no plástico; no papelão, a sobrevida foi de 24 horas (1 dia); e no cobre, por 
4 horas. A estabilidade e a viabilidade para contágio do novo coronavírus foram objeto do estudo publicado no New England 
Journal of Medicine (NEJM) por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa norte-americanos e do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. 
Para evitar a proliferação do vírus dentro das dependências do Tribunal de Justiça, anexos e Comarcas é importante que o 
trabalhador ao realizar a limpeza, esteja devidamente paramentado com os EPI’s adequados, tais como: luva de borracha, 
avental, calça comprida, sapato fechado. 
É importante reforçar a limpeza nos locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, braços de 
cadeiras, telefones, bancadas, interruptor, bebedouros, impressoras. Aumentar as estações de lavagem das mãos e 
disponibilização do álcool em gel. Se possível manter os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. 
Montar um plano de limpeza, com escalas e cronograma definidos, para garantir a assepsia dos locais e que as regras com 
relação aos horários e procedimentos sejam cumpridas. Os sanitários coletivos utilizado para o público externo, deverão ter 
controle rigoroso de higienização, aumentando assim a frequência de limpeza. 
ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
Antes de chegar ao consultório: 
- O agendamento da consulta deverá ser feito de forma a minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. 
- Sugere-se realizar triagem de pacientes com sintomas respiratórios no agendamento. 
- “O senhor(a) ou seu acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas tosse, dor de garganta, coriza, nariz 
entupido, diarréia febre ou ainda não está sentindo cheiro ou gosto das coisas?” 
Em caso afirmativo, sugerir a realização de pré-consulta por telefone com os médicos do Espaço Saúde para avaliar a 
necessidade do paciente ir ao consultório ou encaminhamento para atendimento no hospital. 
Em caso negativo, sugere-se o seguinte roteiro de orientações: 
- “Para proteger o senhor e os demais pacientes, solicitamos que todos os pacientes e acompanhantes venham de máscara para 
a consulta e que higienizem as mãos com o álcool gel, disponível na recepção assim que chegarem ao consultório”; 
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- “Caso o senhor(a) comece a apresentar algum sintoma de resfriado até amanhã, solicitamos que entre em contato conosco 
antes de vir ao consultório para que possamos orientá-lo da maneira correta”; 
- “Para evitar aglomerações: chegue no horário agendado, evitando atrasar ou mesmo chegar com muita antecedência em sua 
consulta. Se possível, venha sem acompanhante. Estamos nos organizando para ter o mínimo de pessoas na sala de espera ao 
mesmo tempo”. 
Cabe ressaltar que pacientes com história de diagnóstico confirmado de COVID-19 há mais de 30 dias (considerar a data 
do primeiro PCR para SARS-COV-2 positivo ou tomografia de tórax com sugestão diagnóstica) e assintomáticos há mais 
de 7 dias, poderão ser atendidos seguindo-se o fluxo habitual. 
Adequações na estrutura da recepção do Espaço Saúde: 
- Os recepcionistas deverão utilizar máscara e no balcão será disponibilizado álcool para higienização das mãos; 
- As cadeiras deverão ser organizadas de forma a manter distância de 2 metros entre as pessoas. 
Durante a consulta: 
- Todos os profissionais deverão estar de máscara, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo. Devem ser orientados a evitar 
tocar o rosto e retirar a máscara apenas quando necessário. Para a retirada deve-se higienizar as mãos antes e após e utilizar o 
elástico, sem tocar a parte da frente da máscara. 
- Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras com álcool 70% de limpeza após cada uso por paciente diferente. Realizar o 
atendimento com as janelas abertas, se possível. O ar-condicionado pode ou não ficar ligado. 
- O médico e o paciente deverão usar máscara durante a anamnese. 
- Sugerimos uso de óculos de proteção ou face shield adicionalmente à máscara cirúrgica no exame físico de todos os pacientes 
- Vale lembrar que a principal via de transmissão é o contato com mucosas. Deve-se ter atenção à higienização do estetoscópio 
antes de levar as ogivas aos ouvidos. 
- Deve-se higienizar as mãos antes e após o exame físico e estar atento para não tocar a face com as mãos contaminadas 
enquanto examina o paciente. 
- Após cada consulta, deverão ser higienizadas com álcool 70% ou outro desinfetante todas as superfícies tocadas pelo paciente 
ou acompanhante: mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanômetro, termômetro, etc. 
RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 
Diante das recentes informações epidemiológicas e publicações referentes ao COVID- 19 sabe-se que os profissionais de saúde 
bucal (cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) e a prática odontológica implica em contato direto e próximo do 
cirurgião dentista e o paciente. 
Dessa forma, considerando os riscos de infecção e transmissão do COVID 19 pela exposição à saliva, sangue e outros fluidos 
corporais, através do manejo com instrumentais cortantes e equipamentos rotatórios que produzem aerossóis, foram 
enumeradas algumas medidas preventivas durante os atendimentos. 
MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE ASSISTENCIAL 
- Recomenda-se a pré-checagem para o COVID-19, verificando e registrando sinais e sintomas. 
- Higienizar adequadamente as mãos, respeitando os cinco momentos de higienização. 
- Recomenda-se a realização de treinamentos sobre higienização das mãos para todos os profissionais. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar contato direto com fluidos corporais: profissionais da equipe 
deverão usar Avental/Jaleco, gorro, óculos de proteção facial, máscara e luvas. É importante lembrar que óculos de grau não são 
considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem as proteções laterais. 
- Recomenda-se que a equipe esteja adequadamente paramentada ao receber o paciente no consultório odontológico. 
- Em casos onde o paciente está em áreas de isolamento temporário, o profissional deverá usar máscara cirúrgica, gorro, luvas e 
óculos de proteção. 
- Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de escolha, que oferece maior proteção, deverá ser a N95 ou 
aPFF2. 
- Retirar os Equipamentos de Proteção Individual antes de sair da sala. 
- Para evitar a contaminação, a equipe deve ser treinada quanto aos devidos cuidados na retirada dos equipamentos de proteção 
individual. As máscaras devem ser retiradas por suas tiras ou elásticos e não devem ser tocadas durante o procedimento ou 
colocadas/transportadas no pescoço e bolsos. 
- É fundamental retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender pacientes. 
- Atentar-se para a higienização de aparelhos celulares. 
Os Equipamentos de Proteção Individual, assim como todo o resíduo gerado no tratamento de pacientes, deverão ser 
descartados em “lixo infectante”.Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 
É fundamental que as lixeiras sejam de metal com tampa e pedal, devidamente identificadas como “lixo comum? e “lixo 
infectante?. Atenção aos materiais perfuro-cortantes que devem ser descartados no compartimento adequado. Realizar 
desinfecção rigorosa do ambiente (maçanetas, cadeiras, mesas, bancadas, computadores e periféricos) com álcool a 70%. 
- Evitar pacientes em sala de espera e aglomerações dentro da unidade. No consultório odontológico, recomenda-se evitar a 
entrada de acompanhantes, salvo em condições especiais. 
- Nas situações de apoio às equipes de recepção, durante o acolhimento ao usuário, deve ser observada a distância de, no 
mínimo, 1 (um) metro entre profissional-usuário. 
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ANEXO II 
  
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
Levantamento do cenário de casos de COVID-19 entre servidores e magistrados 
  
O seguinte formulário estatístico de casos de COVID-19 tem por finalidade, realizar um levantamento do cenário epidemiológico 
dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
O que fornecerá subsídios para inovação das ações de cuidados com a saúde, diante da realidade atual. Tornando-se 
Imprescindível a sua participação. 
* Obrigatório 
1. Comarca/unidade 
______________________________________________ 
2. Idade 
______________________________________________ 
3. Você foi diagnosticado com COVID-19?* 
(    ) Sim 
(    ) Não 
4. Qual foi o período do diagnóstico para o COVID-19? 
(    ) de 1º a 30 de abril de 2020 
(    ) de 1º a 31 de maio de 2020 
(    ) de 1º a 30 de junho de 2020 
(    ) nenhuma das alternativas 
5. Você teve contato com alguém que testou positivo COVID-19? * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
6. Se sua resposta acima foi sim, você ficou em isolamento? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
7. Você tem cumprido as medidas de isolamento social? Entenda isolamento SOCIAL, a obediência e mudança de 
comportamento habitual em função do afastamento social, com atitudes como: não abraçar, não pegar na mão, não receber 
pessoas em casa, não se expor a locais com outras pessoas a não ser aquelas que moram com você. * 
(    ) Sim 
(    ) Não 
8. Situação de saúde * 
(    ) Diabetes 
(    ) Hipertensão 
(    ) Doenças Imunossupressoras (Lúpus, Artrite reumatóide, HIV/ AIDS e outras) 
(    ) Gestante 
(    ) Doenças respiratórias graves (ASMA, DPOC) 
(    ) Doença Renal Crônica Dialítica 
(    ) Câncer em tratamento com Quimioterapia, Radioterapia ou em uso de 
(    ) Imunossupressores 
(    ) Nenhuma das alternativas 
9. Caso seja do seu interesse e queira algum tipo de orientação, nos colocamos a disposição, para ajudá-lo. Para isso, 
necessitaremos do seu nome e telefone. * 
Publique-se. Cumpra-se 
Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 1674/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 14 de setembro 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 o retorno gradual das atividades presenciais no equivalente à 25% do pessoal (magistrados, servidores e 
outros), pelo período de 14 de setembro a 02 de outubro de 2020, conforme determinou a Portaria Conjunta nº 33/2020 TJ/CGJ e 
Portaria nº 1663/2020, DF PALMAS; 
 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta nº 33/2020 TJ/CGJ não estabelece critérios individuais para as Comarcas, no que se 
refere aos Mandados Judiciais represados na Central de Mandados, durante o período de teletrabalho, onde só se cumpriam, via 
Oficial de Justiça, as ordens judiciais urgentes; 
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 CONSIDERANDO a informação realizada pela Chefe da Central de Mandados, a qual informa que se encontram, em torno de 
12.500 (doze mil e quinhentos) mandados judiciais represados no sistema EPROC, aguardando distribuição aos Oficiais de 
Justiça, para cumprimento; 
CONSIDERANDO que houve uma diminuição da quantidade de mandados represados, comparado ao período anterior, uma vez 
que fora autorizado pelo TJTO, intimação via whatsapp, o que estatisticamente confirmam grande êxito; 
CONSIDERANDO que o quantitativo de Oficiais de Justiça em atividade se encontra reduzido, face à dispensa e/ou realocação 
provisória, em razão de alguns serem do grupo de risco, conforme determinado na Portaria Conjunta nº 33/2020 TJ/CGJ e 
Portaria nº 1663/2020, DF PALMAS, bem como usufruto de férias e folga de plantão; 
 CONSIDERANDO que conforme acordado com os Oficiais de Justiça em reunião à época, os mandados seriam distribuídos de 
forma gradual, visando não sobrecarregar os mesmos, bem como dar continuidade na prestação jurisdicional; 
RESOLVE: 
DETERMINAR que, 
Art 1º - Pelo período de 14 de setembro a 02 de outubro de 2020, seja distribuído, de forma gradual, o quantitativo de 13 
mandados judiciais/dia, por oficial de justiça o que segundo cálculo realizado, implica em torno de aproximadamente 25% do total 
de mandados represados, divididos pelo quantitativo de Oficiais de Justiça em exercício. 
Art. 2º - Para fins de cumprimento do Art. 1º, desta portaria, não deverá restar prejudicada a distribuição dos mandados do 
plantão diário, uma vez que se tratam de medidas urgentes. 
Art. 3º - Para cumprimento do determinado no Art. 1º desta portaria, deverá a chefe da central de mandados priorizar a 
distribuição dos mandados recebidos há mais tempo, a fim de não perderem o seu objeto, observando ainda, os mandados mais 
recentes que necessitem de cumprimento imediato. 
Dê-se ciência desta à Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos quatorze (14) dias do 
mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 

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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5000502-70.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: A. E. P. SILVA BONILHA - ME- CNPJ/CPF nº 04495938000180: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0043480-06.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: THIAGO ROCHA PRIJOPRANOTO- CNPJ/CPF nº 003.798.901-
43: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041586-24.2018.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CENTRO DE IMPLANTODONTIA DE PALMAS CIP- CNPJ/CPF nº 
 01504078000106: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
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início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0034699-63.2014.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANIBAL JUNIO MATEUS- CNPJ/CPF: n°   892.735.671-34,  
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto 
aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5002331-52.2010.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:  CLAUDIA MARCIA MONTEIRO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 
394.236.381-04: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5020508-59.2013.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: D. L. AZEVEDO ME (ICE BEER - CONVENIÊNCIA)- CNPJ/CPF nº 
08858939000101: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017652-37.2018.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: A B DA SILVA & CIA LTDA - ME- CNPJ/CPF nº 01.333.215/0001-
97: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001841-08.2016.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EVANDRO BORGES ESCLAVAZANI- CNPJ/CPF nº  799.005.851-
00: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0037451-66.2018.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:  URBANA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOCADORA 
LTDA- CNPJ/CPF nº 37317914000190: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I 
e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5001002-05.2010.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RONILSON DA SILVA MELO- CNPJ/CPF nº 397.539.701-53 : 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002302-02.2010.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EVA GOMES BORGES- CNPJ/CPF nº 260.925.221-87: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002610-50.2015.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: TO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA ME- CNPJ/CPF: n° 
 12254150000100, e seu(s) sócio(s) solidário(s) MAGNO PONTES NUNES- CPF nº 014.108.091-45,  INTIMADO para, caso 
queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001080-96.2010.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: SEBASTIAO ALVES NEPONUCENO- CNPJ/CPF nº 389.008.581-
49: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0039310-25.2015.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ELZA MARIA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 909.773.781-87: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0003396-60.2016.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ROBERTANIO DA SILVA BARROS- CNPJ/CPF nº  322.403.093-
34 : INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003426-32.2015.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IZIQUIEL PEREIRA DE CARVALHO- CNPJ/CPF nº 897.010.891-
20: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000897-62.2009.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CLAUDIA ZEFERINO- CNPJ/CPF nº 596.422.627-20: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041483-85.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DEBORA MARCIA CARNEIRO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 
 030.095.331-36: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5006008-27.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WILLAY AIRES BOREM- CNPJ/CPF nº 03971456000197: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0042270-17.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE MARTINS DA SILVA- CNPJ/CPF nº 092.726.151-00: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009585-42.2011.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IVAN MESQUITA DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 020.536.361-06: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5019188-71.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: NEUZA DA SILVA PACHECO PADUAN- CNPJ/CPF nº 
09275426000122: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003708-36.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANA LUCIA FRANCISCA DE SÁ- CNPJ/CPF nº  644.842.201-30: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009663-36.2011.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ERIDAN FERREIRA PASSOS- CNPJ/CPF nº 803.492.851-87: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027801-34.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DOMINGOS ANTONIO RIBEIRO- CNPJ/CPF nº 404.950.603-30: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003294-09.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO RAIMUNDO MOURA DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº 
 800.392.001-91: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028165-06.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DILSON BRITO BONFIM- CNPJ/CPF nº 794.765.115-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000474-05.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CLEONES FERREIRA DA COSTA- CNPJ/CPF nº 494.014.591-34: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5001812-09.2012.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO JOAO DE FIGUEIREDO MARQUES- CNPJ/CPF nº 
806.550.928-20: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002404-58.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:  JOSE FLAUGINO ARAUJO SOUZA- CNPJ/CPF nº  213.315.451-
53: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0039200-26.2015.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: R N DE ARAUJO SOARES - ME- CNPJ/CPF nº 13648356000188: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0045541-34.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: INEZ COELHO DE MIRANDA- CNPJ/CPF nº 402.681.283-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5005345-78.2009.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: E S S SILVA- CNPJ/CPF nº 01549214000184: INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026461-55.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EVANDRO MIRANDA BOREM- CNPJ/CPF nº 591.153.786-91: 
INTIMADO referente ao evento 26 para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0015707-49.2017.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ÓTICA NACIONAL- CNPJ/CPF nº 97526708000112: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5010647-49.2013.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:  HILARIO VILANOVA DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº  520.473.691-
34: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0044933-36.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: AROLDO JARDIM DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 564.951.705-30: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0002962-42.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA JOSE VERISSIMO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 389.788.221-
34: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003280-54.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IRENILDE DE SOUSA SILVA- CNPJ/CPF nº  968.263.041-04: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041631-28.2018.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: LÚCIA AYRES DA SILVA- CNPJ/CPF nº 397.644.271-20: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

Editais de citações 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0011390-13.2014.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: R L BELDAS- CNPJ/CPF nº 10738963000140: INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0003888-52.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: REGILENO ALVES DIAS- CNPJ/CPF nº 855.550.881-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de setembro 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: GABRIEL DA CRUZ– CNPJ/CPF: 069.311.371-58, 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 00206963020198272729, 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-369/2019, inscrita em 
23/01/2019, referente à MULTA APLICADA PELO TJ , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 23.314,38(vinte e três mil trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
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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. 
 
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: ADVAN RODRIGUES DA SILVA.CNPJ/CPF: 886.803.201-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00203801720198272729, 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-288/2019, inscrita em 
18/01/2019, referente à MUTA APLICADA PELO TCE TO , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 16.219,45(dezesseis mil duzentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. 
 
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: MAXIMA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.CNPJ/CPF: 
24.187.000/0001-33, 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 00188507520198272729, 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-578/2019, inscrita em 30/01/2019, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 17.517,42(dezessete mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. 
 
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: BUENO GUIMARAES COMERCIO E SERVIÇOS.CNPJ/CPF: 
11.103.993/0001-43, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00184246320198272729, 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-90/2019, inscrita em 11/01/2019, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 1.220,68(um mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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. 
 
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: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME. 
CNPJ/CPF: 09.255.300/0001-43, e sócio EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA. CPF: 221.318.828-90por estar atualmente em 
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lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - 
e-Proc - nº 00179061520158272729, 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-273/2014, J-274/2014, J-275/2014, J276/2014, 
inscrita em 15/07/2014, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
6.154,75(seis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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. 
 
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: PANAPROGRAM ELETROS LTDA. CNPJ/CPF: 04.940.603/0001-24, 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 04.940.603/0001-24, 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-684/2013, J-699/2013, 
 inscrita em 06/09/2013, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
30.676,90(trinta mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
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: AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES 
LTDA. CNPJ/CPF: 01.614.079/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00080190220188272729, 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-6364/2017,  inscrita em 21/09/2017, referente à PROCON , cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.301,77(treze mil trezentos e um reais e setenta e sete centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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. H. D DE OLIVEIRA ELETRO ELETRONICOS - ME. CNPJ/CPF: 
07.828.934/0001-65, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00090679320188272729, 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-6944/2017,  inscrita em 09/10/2017, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 20.149,49(vinte mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 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 
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ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: M. H. S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ/CPF: 
01.139.687/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00295435520188272729, 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-1321/2018,  inscrita em 12/03/2018, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 55.698,86(cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: FRANKLIN MAURICIO DE SOUZA. CNPJ/CPF: 391.057.412-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00400342420188272729, 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-2555/2018,  inscrita em 
C-2555/2018, referente à ICMS , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.138,19(dez mil 
cento e trinta e oito reais e dezenove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: FERNANDA DO PRADO BORGES. CNPJ/CPF: 391.057.412-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00306726120198272729, 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-1524/2019,  inscrita em 
09/04/2019, referente à ICMS , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 20.135,20(vinte mil 
cento e trinta e cinco reais e vinte centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: WALDEMAR FRANCISCO DAS NEVES. CNPJ/CPF: 074.704.101-63, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50003785820078272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1859/2007, A-1861/2007, 
 inscrita em 20/04/2007, referente à ICMS , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 36.509,48 
(Trinta e seis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
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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. 
 
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: PANTANAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ/CPF: 
08.700.881/0001-65, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50226599520138272729, 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-2538/2012,  inscrita em 25/10/2012, referente à MULTA FORMAL , cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 1.230,14(um mil duzentos e trinta reais e quatorze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. 
 
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: PANIFICADORA VENEZA LTDA - ME. CNPJ/CPF: 03.213.511/0001-
80, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50011591220098272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-2075/2008, A-
2077/2008 inscrita em 25/09/2008, referente à IDNR , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
6.385,45 (Seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. 
 
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: PANAPROGRAM ELETROS LTDA. CNPJ/CPF: 04.940.603/0001-24, 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 00129923920148272729, 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-684/2013, J-699/2013, 
 inscrita em 06/09/2013, referente à PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
30.676,90(trinta mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
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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: CRISTIANE SOUSA DOS SANTOS GUIMARÃES, CNPJ/CPF: 
92134971304, 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 00023913720158272729, 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) 
20140029580 inscrita em 08/01/2013, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20140029581, inscrita em 05/02/2014, 
referente à TLS - TX LIC SANITARIA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 1.273,24 (Um Mil 
e Duzentos e Setenta e Três 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. 
 
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: FERNANDO PAULO RUELA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 55982735191, 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 50028194120098272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) A-343/2009, inscrita em 
01/04/2009, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 5.088,83 (Cinco Mil 
Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três 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: SANDRA GUSMAO DE SOUZA, CNPJ/CPF: 29141869249, 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 50175068120138272729, 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) 20130012478, inscrita em 08/01/2013, 
referente à IPTU (IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO); 20130012479, inscrita em 03/01/2011, referente à COSIP 
(CONTRIB SERV ILUM PUBLICA)  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 949,77 (novecentos e 
quarenta e nove reais e setenta 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: LEANDRO OLIVEIRA FERREIRA, CNPJ/CPF: 00607302186, 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 00023945020198272729, 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) 20180011900, inscrita em 06/03/2017, 
referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20180011901, inscrita em  21/06/2018, referente à IPTU REV - 
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IPTU REVISADO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.367,85 (Dois Mil e Trezentos e 
Sessenta e Sete Reais e Oitenta 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: ESPÓLIO DE ALFREDO HELVINO MARKUS, CNPJ/CPF: 00036112992, 
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 50019966720098272729, 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) 20090000908, inscrita em 
08/01/2009, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20090031044, inscrita em  12/01/2009, referente à 
TX-COL-LX (TX COLETA LIXO); 20090070429, inscrita em 30/06/2009, referente à IPTU-PD (IPTU PARCELAMENTO 
DENUNCIADO), cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.154,49 (Três Mil Cento e Cinquenta e 
Quatro 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, 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: ROBERTA SILVEIRA VILANOVA, CNPJ/CPF: 04699756107, bem como de 
ROBERTO FREIRE VILANOVA, CNPJ/CPF: 53261488115, 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 00008004020158272729, 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) 20140012993, inscrita em 13/06/2014, referente à ISS-AF - ISS ACAO FISCAL- AUTO DE 
INFRAÇÃO: 336/2013; 20140012994, inscrita em 13/06/2014, referente à ISS-AF - ISS ACAO FISCAL- AUTO DE INFRAÇÃO: 
337/2013; 20140012995 , inscrita em 13/06/2014, referente à MF - MULTA FORMAL- AUTO DE INFRAÇÃO: 338/2013; 
20140012996, inscrita em 05/02/2014, referente à TXL-FUNC - TX LIC FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de  R$ 28.147,02 (Vinte e Oito Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais 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, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 05/11/2020 
2ª Praça:12/11/2020 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$R$ 1.859,52 
Ação: Carta Precatória Cível (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO FÍSICO) 
Número: 0011662-41.2018.8.27.2737 
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Requerente: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE e JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS - TO 
Requerido: ALMEIDA E DAMACENO LTDA inscrito no CNPJ/CPF sob o n°12.117.696/0001-10 
O Dr. José Maria Lima, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, 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 nos autos supra, 
foi designado o dia 05/11/2020 ás 14:00 horas para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do Fórum local, situado no Anel 
Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação 
por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 6000 (seis mil) tijolos furados, 
tamanho 19x2$, que se encontram no endereço da executada, o qual avalio em R$700,00 Reias o milheiro, totalizando o 
valor dá R$ 4,500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Através do presente, ficam intimados os executados Juízo da 2ª Vara 
Cível de Porto Nacional, ALMEIDA E DAMACENO LTDA inscrito no CNPJ/CPF sob o n°12.117.696/0001-10 - Avenida 
Guanabara, n. 867, Novo Planalto, Porto Nacional - TO, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação 
pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no 
dia 12/11/2020 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. depositário do bem penhorado a próprio executada, 
na pessoa do seu.representante Mauricio de Souza Reis. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 04/11/2020 
2ª Praça: 11/11/2020 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$ 1.070.814,42 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000493-16.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: AUGUSTO DO NASCIMENTO MAGALHAES e PRELTINS - ENGENHARIA LTDA 
O Dr. José Maria Lima, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, 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 nos autos supra, 
foi designado o dia 04/11/2020 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do Fórum local, situado no Anel 
Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação 
por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - Uma área de 39.950m2, 
compreendida pelos módulos de n. 06-29, da quadra 17 do Distrito Agroindustrial Porto Palmas,registrado sob a 
matrícula n.° 13.478, do Livro 02, Registro Geral, CRI de Porto Nacional-TO, avaliado em R$500.000,00(Quinhentos Mil 
Reais). Através do presente, ficam intimados os executados PRELTINS ENGENHARIA LTDA e/ou AUGUSTO DO 
NASCIMENTO MAGALHÃES, CNPJ 37237666000178, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação 
pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados ao dia 11/11/2020 ás 
14:00horas, para a venda em segunda praça não se admitirá lance inferior a 85% da avaliaçãoa quem maior lance oferecer. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma 
via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 5000493-16.2011.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: PRELTINS - ENGENHARIA LTDA 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio INTIMAÇÃO a 
requerida PRELTINS ENGENHARIA LTDA E/OU AUGUSTO DO NASCIMENTO MAGALHAES, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para tomar conhecimento da foi designado o dia 04/11/2020 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, 
no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público 
o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 
Imóvel - Uma área de 39.950m2, compreendida pelos módulos de n. 06-29, da quadra 17 do Distrito Agroindustrial Porto 
Palmas,registrado sob a matrícula n.° 13.478, do Livro 02, Registro Geral, CRI de Porto Nacional-TO, avaliado em 
R$500.000,00(Quinhentos Mil Reais). Através do presente, ficam intimados os executados PRELTINS ENGENHARIA LTDA 
e/ou AUGUSTO DO NASCIMENTO MAGALHÃES, CNPJ 37237666000178, das datas das hastas públicas, caso não seja 
possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados 
à 2ª hasta pública no dia 11/11/2020 ás 14:00horas, para a venda em segunda praça não se admitirá lance inferior a 85% 
da avaliaçãoa quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital 
que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
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Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. Nos termos da 
presente ação, no prazo de 05(cinco)dias. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como 
da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao 
Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam 
alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 14/09/2020. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. Data supra. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 03/11/2020 
2ª Praça: 10/11/2020 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$1.737,64 
Ação: Monitória 
Número: 5000699-35.2008.8.27.2737 
Requerente: MERVAL PIMENTA AMORIM, CPF 16625285820 
Requerido: MARIA DO CARMO NUNES BRAUNA 
O Dr. José Maria Lima, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, 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 nos autos supra, 
foi designado o dia 03/11/2020 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do Fórum local, situado no Anel 
Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação 
por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - Uma área de terreno 
urbano medindo 340,75m2, assinalado como sendo Lote 01, da Quadra 05, do Loteamento Jardim Municipal, porto 
Nacional/TO, Matricula nº R-14.471. No terreno esta editificada uma casa residencial com 12 cômodos, 03 quartos, 01 
sala, 01 sala de jantar, uma conzinha e 01 dispensa, 03 banheiros, 01 área de fundos. Que no imóvel não possui quintal, 
com janelas de vidors e venezianas, coberta com madeira cerrada e telhas Plan, toda na cerâmica e laje, pintura em 
estado ruim, portão de ferro, toda murada e com garagem aberta e reajustada - avaliado em R$150.000,00(cento e 
cinquenta mil reais). Que sob o mesmo imóvel, está edificado um prédio com uma área construida de 220m2x220m2, 
sendo dos apartamentos na parte inferior, com piso de cerâmica, na laje, 02 quartos, 01 banheiro, sala/conzinha tipo 
americana, área de serviço. Na parte superior em processo de finalização, sem piso, sem pintura, rebocada, com 
banheiro na cerâmica, água e energia e esgoto. Em todos os imóveis, com respectivas ascensões Avaliada em 
R$200.000,00(duzentos mil reais). Através do presente, ficam intimados os executados MARIA DO CARMO NUNES BRAUNA, 
CPF 59998350115, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou 
superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 10/11/2020 ás 14:00horas, para a 
venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto 
Nacional - TO. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1672/2020 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 14 de setembro 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 33 de 11 de setembro de 2020 e pela Portaria Nº 1599/2020 - 
PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL; 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins nos registros de novas 
infecções pela COVID-19, bem como, das medidas restritivas adotadas pelo município de Porto Nacional TO para prevenção e 
controle ao COVID-19; 
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; 
CONSIDERANDO a indispensabilidade da prestação de serviços que demandam a presença física de servidores nesta 
Comarca, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para 
sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar o 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. 
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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 A teor do disposto pelo art. 3º da Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de agosto de 2020, 
deverá a chefia imediata de cada unidade integrante da Comarca de Porto Nacional, comunicar formalmente os casos de 
infecção por Coronavírus (COVID-19) dos servidores a ela subordinados, à Diretoria do Foro desta Comarca, anexando à 
comunicação o teste com resultado positivo ou na sua impossibilidade momentânea, a comunicação com posterior apresentação 
do resultado.  
Art. 3º Continuam vigentes os termos dispostos pela Portaria Nº 1599/2020 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL no tocante aos 
atendimentos presenciais e realizações de audiências, ficando revogadas as disposições contrárias a presente Portaria.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 14 de setembro de 2020. 
Art. 5º 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 33/2020). 
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos quatorze (14) dias do mês de setembro 
(09) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 655-20 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de 
Taguatinga - TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de setembro de 2020, à partir das 14h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 24 de setembro de 2020, à partir das 14h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0000762-35.2014.827.2738 
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL. EXECUTADOS: GOMES E FREITAS LTDA – ME E MARCIA DE FREITAS 
GOMES BARBOSA BEM: Um lote urbano de nº 2 e 3, situado na Avenida José Joaquim de Almeida, quadra 10, setor 
Loteamento Waldemar Carlos de França, com área total de 537,5 m², de propriedade da empresa executada, Registrado no Livro 
02, Matrícula 2.274 no Cartório de Registro de Imóveis de Taguatinga-TO. com as divisas e confrontações descrita na referida 
Matrícula. Considerando que nos referidos lotes tem hoje edificado um pequeno sobrado, sendo que na parte inferior tem um 
ponto comercial que se divide em dois, e na parte superior uma casa residencial com: sala, cozinha, área na frente, varanda, três 
quartos, sendo um com suíte, banheiro social, forrada com gesso e coberta com telha plan. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: situado na Avenida José Joaquim de Almeida, quadra 10, 
setor Loteamento Waldemar Carlos de França – Taguatinga – TO. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 37.253,17 (trinta e 
sete mil duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos). * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO 
ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. 
**COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A 
comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão 
corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% 
do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista 
terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade 
da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. 
Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para 
imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 
1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 
avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não 
seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de 
pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de 
cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária adotado pelo índice de correção 
da Vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 
25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juízo da Vara em que está distribuído o 
processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será 
vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de 
parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, 
idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja 
apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo 
da Vara em que o processo está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o 
pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de 
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
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autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através 
do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda 
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda 
direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida 
atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no 
ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual 
e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, 
multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, 
sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da 
arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito 
em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da 
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII -. Caso o arrematante ou seu fiador não 
pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, 
voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII 
- Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. XV - Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, 
com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
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oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – ecustas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 
da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de 
transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza o leilão e, em caso 
de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. • R-02/M-2.274: Procede-se ao registro da Cédula de Crédito Bancário nº FMC-P-
058- 10/0024-2, pela empresa Décor Arte Comércio de vidros LTDA-ME, com sede na Avenida . José Joaquim de Almeida nº 12, 
lote 12, Vila Santa Maria – Taguatinga-TO, interveniente hipotecante: Marcia de Freitas Gomes Barbosa-EPP, avalistas: Marcia 
de Freitas Gomes Barbosa e Natalino de Freitas. Financiador: Banco da Amazônia S/A – Agência de Dianópolis-TO. • AV-03/M-
2.274: Procede-se a esta averbação nos termos do Mandado de citação, penhora e avaliação, extraído dos autos nº 5000181-
37.2011.827.2738 – 1ª Vara Cível da Comarca de Taguatinga-TO, da ação de Execução Fiscal que a Fazenda Pública Estadual, 
move contra Marcia de Freitas Gomes Barbosa-EPP. • AV-04/M-2.274: Prot. Nº 6.038: procede-se a esta averbação nos termos 
do mandado de citação, penhora e avaliação, extraído dos autos nº 5000180-52.2011.827.2738 – 1ª Vara Cível da Comarca de 
Taguatinga-TO, da Ação de Execução Fiscal que a Fazenda Pública, move contra Marcia de Freitas Gomes Barbosa. • R-05/M-
2.274: Prot. Nº 6.575. Arresto. Em cumprimento ao Mandado de Arresto, extraído da Ação de Execução Fiscal nº 0000762-
35.2014.827.2738 expedido pela 1ª Vara Cível desta Comarca de Taguatinga-TO, movido pela União – Fazenda Nacional, em 
desfavor de Gomes & Freitas LTDA-ME e Marcia de Freitas Gomes Barbosa. • R-07/M-2.274: Prot. Nº 6.887. Arresto. Em 
cumprimento ao Despacho Judicial e auto de arresto, ambos extraídos da Ação de Execução Fiscal nº 5000785-
27.2013.827.2737, expedidos pelo Poder Judiciário desta Comarca de Taguatinga-TO, cartório da 1ª Cível, movido pela 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, contra Marcia de Freitas Gomes Barbosa-EPP. • R-08/M-2.274: Prot. Nº 
7.051. Procede-se a este registro nos termos do Auto de Penhora e Depósito e Despacho Judicial, extraído dos Autos nº 
0001247-54.2016.827.2709 Carta Precatória Cível, 1ª Vara Cível de Taguatinga-TO, Autos nº 0002018- 62.2016.4.01.4302, da 
Ação de Execução Fiscal que a União – Fazenda Nacional, move contra Marcia de Freitas Gomes Barbosa – EPP. • R-09/M-
2.274: Prot. Nº 7.121. Procede-se a este registro nos termos da Decisão Judicial e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos 
autos nº 5000734-50.2012.827.2738, Cartório do 2ª Cível desta Comarca de Taguatinga-TO, da Ação de Execução Fiscal que a 
União – Fazenda Nacional move contra Marcia de Freitas Gomes Barbosa – EPP. • R-10/M-2.274: Prot. Nº 7.323. Procede-se a 
este registro nos termos da Decisão Judicial e Auto de Penhora e Depósito. Extraído dos Autos nº 0000762-35.2014.827.2738, 
Cartório da 2ª Cível desta Comarca da Ação de Execução Fiscal que a União – Fazenda Nacional, move contra Gomes & Freitas 
LTDA-ME e Marcia de Freitas Gomes Barbosa. R-11/M-2.274: Prot. Nº 7.632. Procede-se a este registro nos termos da Carta 
Precatória nº 20-3.2015/01/2017, oriunda do Tribunal Regional Federal da Primeira Região – Subseção Judiciária de Gurupi-TO, 
Processo nº 0000020-93.2015.4.01.4302, Auto de Penhora e Depósito e Auto de Avaliação, do Cartório Cível desta Comarca de 
Taguatinga- TO, Autos nº 00001046-38.2017.827.2738 da Ação de Execução Fiscal que a União – Fazenda Nacional, move 
contra Marcia de Freitas Gomes Barbosa – EPP. • R-11/M-2.274 - Prot. Nº 7.632. de 14/06/2018. Procede-se a este registro nos 
termos da Carta Precatória n° 20-93.2015/01/2017. datada de 27/07/2017, oriunda do Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região – Subseção Judiciária de Gurupi - TO, Processo n° 0000020-93.2015.4.01.4302, Auto de Penhora e Depósito e Auto de 
Avaliação. ambos de 04/06/2018. do Cartório Cível desta Comarca de Taguatinga -TO, Autos n° 00001046- 3S.2017.827.2738 
da Ação de Execução Fiscal que a UNIÃO - FA/ENDA NACIONAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n, 
00.394.460/0216-53 move contra MÁRCIA DE FREITAS GOMES BARBOSA - EPP., a fim de garantir uma dívida no valor de R$ 
231.921,25 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte c cinco centavos). • Constam nos autos débitos em 
favor do Município de Taguatinga – TO. OBS: Eventuais ônus foram aqui descritos com finalidade em dar transparência ao feito, 
não gerando quaisquer encargos ao arrematante. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADOS: 
GOMES & FREITAS LTDA - ME E MARCIA DE FREITAS GOMES BARBOSA, através de seu patrono devidamente habilitado 
nos autos Dra SEBASTIANA PANTOJA DALMOLIN DP900030852, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal,, 
bem como os eventuais coproprietários: , proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; CREDORES pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
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do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 
Civil/2015). EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador devidamente habilitado nos autos Dr. 
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PFNTO01487163. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins. Taguatinga/TO, 10 de setembro de 2020. MARCO 
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015. 
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 655-20  
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de 
Taguatinga - TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de setembro de 2020, à partir das 14h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 24 de setembro de 2020, à partir das 14h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0000511-75.2018.827.2738 
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL EXECUTADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO BEM: Uma área de terra de 8,50 
(oito e meio) alqueires, ou seja, 41.3725 hectares a ser desmembrada da Fazenda Sitio Novo, situada no município de 
Taguatinga - TO, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Taguatinga - TO no Livro 2F, Folhas 95 R01/M-
1071. A referida área de terra é de campo e cerrado, toda cercada de arame liso com demais benfeitorias, é servida por estrada 
asfáltica e fica próximo à cidade. VALOR DO HECTARE: R$ 7.000,00 (sete mil reais). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 289.607,50 
(duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Fazenda Sitio Novo, 
situada no município de Taguatinga – TO. FIEL DEPOSITÁRIO: Paulo Roberto Ribeiro. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: 
R$ 1.909.298,83 (um milhão, novecentos e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos). * Valor sujeito a 
alteração .LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS 
através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo 
único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. 
Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE 
PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 
início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para 
lances parcelados. Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado 
O PARCELAMENTO do valor correspondente à arrematação de bem em hasta pública nas execuções fiscais promovidas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) obedecerá ao disposto na portaria da PGFN nº 79, de 03 de fevereiro de 2014. 
Art. 3º O parcelamento observará a quantidade máxima de 60 (Sessenta) Prestações, mensais e sucessivas, no valor mínimo de 
R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. Parágrafo único. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, 
calculados a partir da data da arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês 
em que o pagamento estiver sendo efetuado. Art. 4º O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da 
dívida ativa objeto da execução. Parágrafo único. O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele 
garantida só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no ato da arrematação, para 
levantamento pelo executado. Art. 5º Sendo o valor da arrematação suficiente para a quitação da dívida exequenda, o 
Procurador da Fazenda Nacional responsável pela atuação nos autos deverá solicitar a extinção do processo de execução. 
Parágrafo único. A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer após a expedição da carta de arrematação, 
sendo utilizado como referência o valor da dívida na data da arrematação. Art. 6º Caso o valor da arrematação se mostre 
insuficiente para liquidar o débito em cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente. Art. 7º Nas hastas 
públicas de bens imóveis, após expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União. Art. 8º Nas hastas 
públicas de bens móveis, após expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será constituído penhor do bem 
arrematado em favor da União, quando for o caso, o qual será registrado na repartição competente mediante requerimento do 
arrematante. Parágrafo Único. Não será concedido o parcelamento da arrematação de bens consumíveis. Art. 9º É vedada a 
concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. Art. 10. Tratando-se o 
bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Art. 11. Levada a efeito a arrematação, o valor parcelado constituir-se-á 
débito do arrematante. §1º O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato de arrematação e será considerado como 
pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de meses restantes, nos termos do art. 3º da presente Portaria. §2º 
Até a expedição da carta de arrematação, o arrematante deverá continuar depositando, mensalmente, as parcelas que vierem a 
se vencer, mediante Documento de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº 4396. §3º Os 
valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo até que seja expedida a carta de arrematação, quando 
então deve ser solicitada a transformação em pagamento definitivo. §4º Após a emissão da carta de arrematação, os valores 
deverão ser recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de receita nº 
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7739. Art. 12. O parcelamento do valor da arrematação será formalizado mediante processo eletrônico, no sistema E-processo, 
devendo constar no requerimento, cujo modelo consta do Anexo Único, o nome do arrematante, sua inscrição no CPF/CNPJ, o 
endereço para correspondência, o número de prestações, a data da arrematação e o valor a ser parcelado, bem como a 
quantidade e o valor de prestações pagas a título de antecipação. §1º O requerimento de parcelamento deve conter o 
comprovante de protocolo do registro exigido nos termos dos arts. 7º e/ou 8º desta Portaria. §2º No processo referente ao 
parcelamento da arrematação devem constar, ainda, a identificação do executado, o montante da dívida quitada com a indicação 
dos respectivos números das inscrições em dívida ativa, bem como as cópias da avaliação judicial do bem leiloado, do resultado 
da hasta pública e da carta de arrematação Art. 13. Se o arrematante deixar de pagar no vencimento quaisquer das prestações 
mensais, o parcelamento será rescindido, vencendo-se antecipadamente o saldo devedor, ao qual será acrescido o valor de 50% 
(cinquenta por cento), a título de multa de mora, conforme §6º do art. 98 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Art. 14. 
Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa e executado, se for o caso, indicando-se à penhora 
o imóvel hipotecado ou o bem móvel dado em garantia. §1º A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo 
remanescente do parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao domicílio do 
arrematante. §2º A unidade da PGFN responsável pela administração do parcelamento da arrematação deverá, em caso de 
descumprimento das parcelas do acordo, encaminhar à unidade da PGFN do domicílio do arrematante, por meio do E-processo, 
o processo administrativo de controle e acompanhamento do parcelamento da arrematação, instruído com todas as informações 
relativas à arrematação, aos pagamentos e à caracterização da inadimplência. Art. 15. Ao parcelamento disciplinado por esta 
Portaria aplica-se, subsidiariamente, o disposto nos atos normativos internos que regulamentam o parcelamento previsto nos 
arts. 10 a 13 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar o(s) 
dito(s) bem(ns), poderá(ão) ofertar seus lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio no site www.agilleiloes.com.br cumprindo todas as exigências documentais que são informadas 
e requisitadas no ato do cadastramento. O leilão ocorrerá somente por meio eletrônico, sendo aceitos somente os lances 
ofertados no site www.agilleiloes.com.br . Os interessados que desejarem ofertar lances e ainda não possuem cadastro no site 
devem se cadastrar com antecedência mínima de 24 horas no endereço eletrônico http://www.agilleiloes.com.br/cadastro . Caso 
o proponente não seja cadastrado, acesse o link http://www.agilleiloes.com.br/cadastro preenchendo as informações que lhes 
serão solicitadas. O cadastro deve ser efetuado no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão sendo 
facultativo ao Leiloeiro e a Agilleilões, recusar ou aprovar o cadastro sem a necessidade de informações adicionais ou aviso 
prévio. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo, por qualquer 
ocorrência como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software, tais como, quedas ou falhas no sistema, da conexão de internet, linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto 
que a internet e o Site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta. Ao optar por esta forma de participação no leilão, o 
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação e ou 
reparação a esse respeito. VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e 
não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 
(noventa) dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo 
alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos 
no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabil idades 
quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação 
não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da 
arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes 
sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das 
prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito 
que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, 
antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do 
artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do 
Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos 
do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte 
por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - 
Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda 
da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 
mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 
como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o 
decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX - A 
carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia 
do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus 
real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada 
pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
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bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.. DA ENTREGA DOS BENS A carta de 
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem 
móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não 
sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – ecustas 
processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos 
anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: 
Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE 
ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo 
de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS 
através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na 
Vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de 
responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. • Av.05/M-1071: Penhora – Processo 
nº 2657-22.2012.4.01.4302, Ação de Execução por Titulo Extrajudicial, Exequente União Federal, Executado: Paulo Roberto 
Ribeiro. • Av.06/M-1071: Penhora – Processo nº 1688-13.2012.4.01.4300, Ação de Execução por Titulo Extrajudicial, Exequente 
União Federal, Executado Otaviano Construtora LTDA. • Av.07/M-1071: Penhora – Processo nº 4179-84.2012.4.01.4300, Ação 
de Execução por Titulo Extrajudicial, Exequente União Federal, Executado Paulo Roberto Ribeiro. • Av.09/M-1071: Processo nº 
0007053-48.2012.4.01.4300. Exequente: Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e Executados Paulo Roberto Ribeiro, Bento 
Costa Guerra e Pentec pavimentação, terraplanagem e construções LTDA. • R-10/M-1071: Carta Precatória nº2657-
22.2012/01/2017, extraída dos autos original nº 0002657-22.2012.4.01.4232 da Ação de Execução por Titulo Extrajudicial, 
Exequente União Federal, Executado Paulo Roberto Ribeiro e Zeila Aires Antunes Ribeiro. • Av.11/M-1071: Indisponibilidade, 
extraído dos autos n. 5000023- 60.2003.827.2738, da Ação de Cumprimento de Sentença, Autor: Ministério Público do Estado do 
Tocantins, Ré: Paulo Roberto Ribeiro. • R-12/M-1071: Penhora – extraídos dos autos nº 0000339-36.2018.827.2738, que a 
Fazenda Pública do Estado do Tocantins, move contra Zeila Aires Antunes Ribeiro. OBS: Eventuais ônus foram aqui descritos 
com finalidade em dar transparência ao feito, não gerando quaisquer encargos ao arrematante. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO, através de seu patrono devidamente habilitado nos autos Dr. 
LUCIANO SANTOS DA SILVA OAB/TO7069, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal,, bem como os 
eventuais coproprietários: , proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; CREDORES pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), 
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poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que 
o prazo para a apresentação de quaisquer. processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será 
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). EXEQUENTE: UNIÃO – 
FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador devidamente habilitado nos autos Dr. HUMBERTO AIRES LOUREIRO 
PFNTO1793828. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Taguatinga, 
Estado do Tocantins. Taguatinga/TO, 10 de setembro de 2020. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – 
A3. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

2ª Vara Civel  
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5009599-89.2012.8.27.2729/TO 
AUTOR: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 
ADVOGADO: ANA CAROLINE SOARES (OAB TO5893) 
ADVOGADO: TÚLLIO DA SILVA MARINHO (OAB TO8467) 
RÉU: MARCOS ROBERTO TEODORO 
ADVOGADO: DANIEL SILVA GEZONI (DPE) 
  

EDITAL Nº 164642 
  

Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, /               /2020.       Porteira 
dos auditórios. 
  

PRAZO: (20) VINTE DIAS 
  
  

AUTOS Nº: 5009599-89.2012.8.27.2729 
                   Chave: 931327998512 
AÇÃO: Execução de Título Judicial – Valor da causa: R$ 145.416,97 
REQUERENTE: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 
ADVOGADO: TÚLLIO DA SILVA MARINHO e ANA CAROLINE SOARES – TO 5893, TO005893 e TO8467 
REQUERIDO: MARCOS ROBERTO TEODORO 
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO de MARCOS ROBERTO TEODORO – CPF: 694.198.841-04, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para que pague no prazo de  03 (três) dias úteis, o principal – 
R$ 145.416,97 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), devidamente 
corrigidos, acrescidos dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido, mais custas processuais, sob pena de 
lhe ser penhorados bens, tantos quantos bastem à satisfação integral da execução, observando-se as limitações previstas na lei 
8.009, cientificando-o de que, caso haja integral pagamento no prazo estabelecido, a verba honorária será reduzida pela metade 
(art. 827, §1º do NCPC). Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro de 03 dias acima fixados: a) Proceda-se à 
PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos; b) DEPOSITE os bens 
constritados na forma da lei; c) INTIME-SE a parte devedora, bem como o cônjuge (tratando-se de bem imóvel), para  apresentar 
defesa por meio de embargos, caso queira, no prazo de 15 dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação 
(arts. 914 e 915 do NCPC). Poderá o Sr. Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, §2º do NCPC. Não 
sendo encontrada a parte devedora, proceda-se, desde logo, ao ARRESTO de bens que em nome dela forem encontrados, em 
quantidade e valores suficientes para a satisfação do débito (artigo 830 do NCPC). Poderá a executada, nos termos do art. 916, 
§5º, CPC, no prazo para embargos, reconhecer o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor executado, acrescido de custas e honorários advocatícios, requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas 
mensais, com incidência de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 
DESPACHO: “CITAR a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor descrito na inicial... Caso a parte 
devedora não efetue o pagamento dentro de 03 (três) dias acima fixados: a) Proceder à PENHORA e, se for o caso, a 
AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos; se a penhora se der via Bacenjud, do 
resultado, se for parcial ou frustrada a penhora, o exequente deve se manifestar. Sendo integral, intimar a parte devedora para 
apresentar defesa por meio de embargos, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 
de citação.... b) Sendo a penhora sobre bens móveis ou imóveis, a avaliação deve suceder à penhora, para quando da intimação 
dos embargos, as partes dela já ter conhecimento. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da execução. No caso de 
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. (Ass) RODRIGO DA SILVA PERES 
ARAUJO – Juiz de Direito.” 
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SEDE DO JUÍZO: 2º Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas- TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. 
  

RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO 
Juiz de Direito 

  
Para mais informações acerca do processo acesse o link:  http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo 5009599-89.2012.8.27.2729 e a chave: 931327998512 . 
INFORMAÇÕES 
Endereço da 2ª Vara Cível: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 2º andar, Edifício São João da Palma, 
Palmas-TO, telefone/fax: (0xx63) 3218-4511, e e-mail: civpalmas2@tjto.jus.br. Acesse nossa pauta de audiências através do link: 
https://www.google.com/calendar/embed? src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo. Para mais informações sobre 
o trabalho desta Vara, acesse: http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas. 
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Diretora de Secretaria, 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 164642v3 e do código CRC b0f7202f. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
Data e Hora: 18/2/2020, às 12:33:46 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
SEI Nº 20.0.000012589-0? 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, VANDRÉ MARQUES E SILVA, FREDERICO PAIVA BANDEIRA 
DE SOUZA, RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO e EMANUELA DA CUNHA GOMES. 
REFERENTE: EDITAL Nº 256 / 2020- PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO pelo critério de Merecimento para a Comarca de 1ª 
Entrância de Itacajá – TO. 

Despacho Nº 52045 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Nos termos da Resolução nº 146/TJTO, de 6 de dezembro de 2018, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos 
magistrados inscritos, intimem-se os mesmos para que, no prazo de três (3) dias úteis, apresentem as justificativas que 
julgarem necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatado pela Corregedoria Geral da 
Justiça; 
Nos termos do artigo 13 da Resolução CNJ nº 106, de 6 de abril de 2010, intimem-se os Requerentes para tomar ciência das 
informações encaminhadas pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense, facultando-
lhes a impugnação no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se. Publique-se. Documento assinado eletronicamente por 
Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 10/09/2020, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
 

Editais 
Edital Nº 347 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 

PROMOÇÃO DE JUÍZES 
 Processo SEI nº 20.0.000019846-4 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em 
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de 
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para 
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra 
vaga a 2ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína - TO, a ser provida por PROMOÇÃO pelo critério de 
Antiguidade, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e 
conforme as normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 1996, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, com suas alterações. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 14/09/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Edital Nº 348 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
REMOÇÃO DE JUÍZES 
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Processo SEI nº 20.0.000019848-0 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em conformidade 
com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 
(Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para conhecimento dos 
Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra vaga a  Vara 
Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Taguatinga - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, 
devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as 
normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, com suas alterações e Resolução nº 19/2014, editada por este Tribunal de Justiça. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 14/09/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 1670, de 14 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria nº 1127, de 26 de junho de 2020, que designou juiz Alan Ide Ribeiro da Silva para responder pela Vara 
Cível da Comarca de Taguatinga. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1671, de 14 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendo do Tribunal Pleno, o juiz Jean Fernandes Barbosa, titular da Comarca de Palmeirópolis, para, sem 
prejuízo de suas funções, responder pela Vara Cível da Comarca de Taguatinga. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1675, de 14 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO a convocação do juiz Ricardo Ferreira Leite, titular do Juizado Especial Cível e Criminal e coordenador do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paraíso do Tocantins, para substituir o Desembargador 
Marco Villas Boas, até cinco dias após a realização do segundo turno das Eleições 2020, conforme Decreto Judiciário nº 354, de 
2 de setembro de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000019331-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Adolfo Amaro Mendes para, sem prejuízo de suas funções, 
exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca 
de Paraíso do Tocantins. 
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 34, de 14 de setembro 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 a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, alterada pela Recomendação nº 68, de 19/06/2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal que haja suspensão 
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do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas 
restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 
CONSIDERANDO a necessidade de redução dos riscos epidemiológicos decorrentes do coronavírus (Covid-19), em observância 
ao contexto local de disseminação, o que permite abranger o cumprimento das penas ou medidas alternativas consistentes em 
prestação de serviços à comunidade; 
CONSIDERANDO que a atuação profissional dos advogados é indispensável à administração da Justiça, conforme previsão 
constitucional, devendo ter garantidas as suas prerrogativas, a de seus constituintes e de toda a sociedade para uma prestação 
jurisdicional eficiente; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 20.0.000017153-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º A Portaria Conjunta Nº 33/2020, de 11 de setembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, anexos e Corregedoria Geral da Justiça, a 
retomada das atividades presenciais, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos usuários internos, a partir de 14 de 
setembro de 2020 até 2 de outubro de 2020, no período das 12 às 18 horas, salvo se houver justificativa para tratamento diverso, 
a ser comunicada à Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça. (NR) 
.................................................................. 
Art. 2º-A Ficam suspensos, até 2 de outubro de 2020, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 2º-B Fica autorizada a utilização da sala de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizada na sede do Tribunal 
de Justiça do Tocantins, durante o expediente forense, obedecidos os protocolos sanitários de acesso, limite de pessoas, 
distanciamento e permanência no respectivo prédio. 
Art. 2º-C Fica recomendado aos Diretores dos Foros que, observado o limite de usuários para atendimento ao distanciamento e 
aos demais protocolos sanitários, autorizem a utilização da sala de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em suas 
respectivas comarcas.” 
Art. 3º 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 
 
Portaria Nº 1682, de 14 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 19.0.000036673-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria ASPRE nº 816, de 13 de maio de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 1°  ................................................................................................................................................... 
............................................................................................ 
VI - Paula Jorge Catalan Maia, representando a Controladoria Interna (CONTI) – membro ouvinte (NR); 
............................................................................................ 
IX - Valdeir Gomes Santana, Presidente da Associação de Pais e Funcionários do Centro de Educação Infantil Nicolas 
Quagliariello Vêncio – APCEI, – membro ouvinte.” 
Art. 2º Fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, os trabalhos de que trata o caput do art. 1º da Portaria Nº 816/2020 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 13 de maio de 2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1625/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 136/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000006315-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa D' Colar Gráficas e Etiquetas - EIRELI que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de placas de sinalização para porta, a fim de atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 136/2020 e 
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até 
a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1560/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 127/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000038424-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa AR Comércio de Equipamentos EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de bens 
permanentes (eletrodomésticos, frigobar), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº. 127/2020, e o 
servidor Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 
da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato 
até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1589/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 165/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 127/2020, constante do 
Processo Administrativo 19.0.000038424-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa AR Comércio de Equipamentos 
EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos, frigobar), para atender às necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 263644 

DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

DIADM / DPATR Leomar José da Silva Barros 253060 

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

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
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Portaria Nº 1573/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 129/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000012287-5?, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa TJC Importadora Ltda - ME, que tem por objeto a aquisição de notebooks e computadores 
avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como gestor do contrato nº 129/2020, e o servidor 
Wagner William Voltolini, matrícula  nº 292635, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1574/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 129/2020, Administrativo 
20.0.000012287-5, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa TJC Importadora Ltda - ME, que tem por objeto 
a aquisição de notebooks e computadores avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DTINF Danillo Lustosa Wanderley 187237 

DTINF Luciano dos Santos Ramiro  352178 

DIADM Moredson Mendanha de Abreu Almas 352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1577/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 129/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000012287-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa TJC Importadora Ltda - ME, que tem por objeto a aquisição de notebooks e computadores 
avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Wagner William Voltolini, matrícula nº 292635, como fiscal do contrato nº. 129/2020, e o 
servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1539/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 123/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000012289-1?, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Positivo Tecnologia? S/A, que tem por objeto a aquisição de computadores 
avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como gestor do contrato nº 123/2020,  e o 
servidor Wagner William Voltolini, matrícula nº 292635, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1540/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 123/2020, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000012289-1, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Positivo Tecnologia? S/A, que 
tem por objeto a aquisição de computadores avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DTINF Danillo Lustosa Wanderley 187237 

DTINF Luciano dos Santos Ramiro 352178 

DIADM Moredson Mendanha de Abreu Almas 352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1541/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de agosto de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 123/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000012289-1?, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Positivo Tecnologia? S/A, que tem por objeto a aquisição de computadores 
avançados desktop com monitor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como fiscal do contrato nº. 123/2020, e o 
servidor Públio Caio Pires Bispo, matrícula nº 352879, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
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8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1635/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 138/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016852-2?, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa KRP Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de 
solução de segurança, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ricardo Marx Costa Soares de Jesus, matrícula nº 352467, como gestor do contrato nº 138/2020, e 
o servidor João Carlos Vilela Batello, matrícula nº 352364, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1636/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 138/2020, referente ao 
Processo Administrativo Processo Administrativo 20.0.000016852-2?, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa KRP 
Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de solução de segurança, para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DTINF Ricardo Marx Costa Soares de Jesus  352467 

DTINF Tiago Sousa Luz 352104 

DPATR Joana Darc Batista Silva 263644 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1637/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 138/2020, referente ao ao Processo Administrativo 20.0.000016852-2?, celebrado por 
este Tribunal de Justiça e a empresa KRP Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de 
solução de segurança, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Tiago Sousa Luz, matrícula nº 352104, como fiscal do contrato nº. 138/2020, e o servidor Marcelo 
Leal de Araújo Barrêto, matrícula nº 252651, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
AVISO DE LICITAÇÃO  

Processo nº: 20.0.000017567-7 
Modalidade: Concorrência nº 011/2020 
Tipo: Melhor Técnica 
Legislação: Lei nº. 12.232/2010, Lei n.º 4.680/1965 e Lei nº 8.666/1993 
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda. 
Data de Recebimento dos Invólucros: 03 de novembro de 2020, às 08:30 horas (horário local). 
Local: Sala da Comissão de Licitação, localizada no Prédio Amaro Empresarial, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, situado na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas/TO, 11 de setembro  de 2020. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Portaria nº 443/2020 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo nº: 20.0.000013211-0 
Modalidade: Concorrência nº 012/2020 
Tipo: Menor Preço Global 
Legislação: Lei n º 8.666/93. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da construção da Central de Coleta de Resíduos na SEDE 
do Palácio da Justiça,  Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Data da sessão: Dia 16 de outubro de 2020, às 08:30 horas (horário local) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas, 11 de setembro de 2020. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL TJTO 

Portaria n.º 443/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2020 – SRP 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo nº 19.0.000017070-78 – UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2020-SRP (Republicação do Pregão Eletrônico n.º 073/2019 – SRP) 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços para contratação futura pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de natureza 
continuada de vigilância armada, diurna e noturna, conforme necessidade da Administração, compreendendo o 
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fornecimento de EPIs, ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, os quais serão 
executados nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.                                                     
Disponibilidade do Edital: Dia 14 de setembro de 2020 (www.comprasgovernamentais.gov.br) 
Data da sessão: Dia 06 de outubro de 2020, às 08:30 horas (horário de Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas, 11 de setembro de 2020. 

Moacir Campos de Araújo 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020 – SRP 

EXCLUSIVO ME/EPP 
Processo nº 20.0.000012019-8 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 068/2020 – SRP 
Tipo: Menor preço por item. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços visando futura aquisição de Equipamentos de Recepção de Áudio e Vídeo Via Internet para 
Estruturação das Telessalas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
Disponibilidade do Edital: Dia 14 de setembro de 2020. (www.comprasgovernamentais.gov.br). 
Data da abertura da sessão: Dia 25 de setembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 11 de setembro de 2020. 

Moacir Campos de Araújo 
Pregoeiro 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 12.0.000151822-2 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 02/2018 
PERMITENTE:Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIO: Banco Bradesco S/A 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I - O presente Instrumento tem por objeto o reajuste da contraprestação mensal paga pelo Banco Bradesco S/A, doravante 
designado PERMISSIONÁRIO, referente ao Termo de Permissão de Uso nº. 02/2018, conforme previsto na Cláusula Quarta, 
com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, pelo IGP-M (FGV) – Índice Geral de Preços de Mercado no período 
compreendido de setembro 2019 a agosto 2020. 
II - O reajuste referente ao período de setembro/2019 a agosto/2020, corresponde ao percentual de 13,020540?%, conforme 
IGP-M (FGV) evento 3318730, acrescendo ao valor mensal da contraprestação a ser pago pelo PERMISSIONÁRIO a quantia de 
R$ 223,76 (duzentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), passando o valor mensal de R$ 1.718,51 (um mil setecentos 
e dezoito reais e cinquenta e um centavos) para R$ 1.942,27 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete 
centavos). 
III - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Permissão de Uso nº. 02/2018, ao 
processo nº. 12.0.000151822-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
IV - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas contratuais, desde que não colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DO TERCEIRO  TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 17.0.000019511-1 
CONTRATO Nº 96/2017 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 
I - O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 96/2017, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda, 
com fulcro no § 8º, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 
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II - O reajuste é de 2,13%, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, ou seja, no período julho/2019 a junho/2020, com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e nos termos da Cláusula Segunda do Quarto Termo Aditivo, conforme 
quadro abaixo e retroativo a 31/07/2020: 
III - O valor mensal do Contrato nº 96/2017, após o reajuste de 2,13% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) passará de R$ 16.418,81 (dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), para R$ 16.883,59 
(dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos)?, perfazendo o valor global de R$ 202.603,08 
(duzentos e dois mil seiscentos e três reais e oito centavos). 
IV - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Contrato nº. 96/2017, aos Autos Administrativos 
17.0.000019511-1, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
V - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do contrato, desde que não colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO  TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 16.0.000027972-6 
CONTRATO Nº 105/2017 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Araújo e Resplandes Ltda - ME 
I - O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 105/2017, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda, 
com fulcro no § 8º, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 
II - O reajuste é de 2,34%, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, ou seja, no período julho/2019 a junho/2020, de acordo com 
o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme quadro demonstrativo abaixo, tendo seus efeitos a partir da 
prorrogação, ou seja, 12/07/2020. 
III - O valor mensal do Contrato nº 105/2017, após o reajuste, passará de  R$ 24.972,44 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta 
e dois reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 25.556,49 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 
nove centavos)?, perfazendo o valor global de R$ 306.677,88 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e nove 
reais e vinte e oito centavos), pelo período de 12/07/2020 a 11/07/2021. 
IV - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº. 105/2017, aos Autos Administrativos 
16.0.000027972-6, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
V - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato original, desde que não colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 267/2020 
PROCESSO 20.0.000019230-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nayse Carmo Maia 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 265/2020 
PROCESSO 20.0.000018977-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Divina Morais Silva Leite 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 272/2020 
PROCESSO 20.0.000019441-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Railma de Sousa Andrade 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 268/2020 
PROCESSO 20.0.000019229-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tathiane Silva Couto 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 271/2020 
PROCESSO 20.0.000019442-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Muriel Correa Neves Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 264/2020 
PROCESSO 20.0.000018983-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Thaianna Costa Gonçalves 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 261/2020 
PROCESSO 20.0.000018559-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jhadyane Martins de Sousa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 260/2020 
PROCESSO 20.0.000018562-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vilmara Neves de Sousa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 263/2020 
PROCESSO 20.0.000018431-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Edimê Rodrigues Parente 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços de CONCILIADOR e FACILITADOR 
DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, Polo de Araguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 258/2020 
PROCESSO 20.0.000018568-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Celma Pereira Alves 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins.. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 257/2020 
PROCESSO 20.0.000018462-5? 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Eliseu da Silva Sousa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de Proficiência 
Linguística em Língua de Sinais - Libras, para a prestação de serviços de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais 
- Libras/Português e vice-versa, conforme a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na Comarca de Palmas/TO. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 565/2020, de 12 de setembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77517;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora IRANIR TAVARES CERQUEIRA, matrícula nº 352519, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora ROSANGELA ALVES DE MORAES SANTOS, matrícula nº 142170, ocupante do cargo 
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PORTO NACIONAL no período de 14/09/2020 a 14/09/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 566/2020, de 14 de setembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de 
dezembro de 2019, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e 
procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas 
(eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77596;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, matrícula nº 356045, CEDIDO AO TJTO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ESTER ALVES OLIVEIRA, matrícula nº 274441, ocupante do cargo 
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE CRISTALÂNDIA no período de 28/07/2020 a 11/08/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
WELLINGTON MAGALHAES 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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