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SEÇÃO JUDICIAL 
2ª CÂMARA CÍVEL 

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 
Comunicados 

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DE JULGAMENTOS 
  
EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 13, DE 22 DE JUNHO DE 2020, CONVOCO A 14ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA DE JULGAMENTOS DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PARA SE INICIAR NO DIA 07/10/2020, QUARTA-FEIRA, A PARTIR DA 0h, E COM TÉRMINO NO DIA 14/10/2020, QUARTA-
FEIRA, ÀS 23:59, RESSALVANDO-SE QUE OS PROCESSOS PAUTADOS SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DO INÍCIO DA SESSÃO. 
  

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. 
Palmas, 25 de setembro de 2020. 

DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE 
Presidente em Exercício 

 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 15ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 15ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 20/10/2020, às 00h e com término no dia 26/10/2020, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 20/10/2020 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (aplicativo cisco webex), bem como acesso à rede de 
internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a 
sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no 
ambiente virtual de videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) 
minutos para acessar o ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a 
sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo 
será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 25 de setembro de 2020. 
  
  

Desembargador MOURA FILHO 
Presidente em exercício da 1ª Câmara Criminal 

 

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

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  23/2020 

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 23ª 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 06/10/2020 e, com término no dia 13/10/2020, 
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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 13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; 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 interessados 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: 13/10/2020. 
  
1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010611-38.2020.8.27.2700/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : DADLA LAUANA OLIVEIRA CONCEICAO 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
PACIENTE                         : FRED WEBET DOS SANTOS SOUSA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL AUGUSTINÓPOLIS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011659-32.2020.8.27.2700/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : WEVERTON ROLIM DE ALMEIDA 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011813-50.2020.8.27.2700/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : DOMINGOS DO CARMO JOSÉ GONÇALVES 
ADVOGADO                       : FELICIO CORDEIRO DA SILVA (OAB TO4547) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL NATIVIDADE 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010921-44.2020.8.27.2700/TO SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : E. N. DA S. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO ACORDO 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITONº 0010605-31.2020.8.27.2700/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
RECORRENTE                   : MAURICIO AYRES FERREIRA 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PEIXE 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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6 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010732-66.2020.8.27.2700/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                         : NOLIDO DA SILVA LEAL 
ADVOGADO                       : BERNARDINO COSOBECK DA COSTA (OAB TO4138) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS/TO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
7 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010936-13.2020.8.27.2700/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
RECORRENTE                   : CARLOS HENRIQUE PIRES DE SOUSA 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
8 APELAÇÃO CRIMINALNº 0002150-12.2019.8.27.2733/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
APELADO                          : DJAIR DIAS DA SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
9 APELAÇÃO CRIMINALNº 0036813-38.2019.8.27.0000/TO  
RELATOR                           : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA AMORIM 
DEF.PÚBLICO: VALDEON BATISTA PITALUGA 
APELANTE                        : ARMANDO DA PAZ COSTA 
DEF.PÚBLICO: VALDEON BATISTA PITALUGA 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE XAMBIOÁ 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
10 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011270-47.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                         : JEFFERSON MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
11 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0010827-96.2020.8.27.2700/TO  
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
AGRAVANTE                     : WYLKLAS CALDAS XAVIER 
ADVOGADO                       : ELZA DA SILVA LEITE (OAB TO5302) 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 APELAÇÃO CRIMINALNº 0004768-74.2020.8.27.2706/TO SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        :P. C. DE A. 
ADVOGADO                       : ALESSANDRO JUNIOR DE ALMEIDA (OAB SP445329) 
APELADO                          :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : JOÃO RODRIGUES FILHO 
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APELADO                          : M.L. DA C DE S. 
ADVOGADO                       : MARQUES ELEX SILVA CARVALHO (OAB TO1971) 
ORIGEM                                  : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE 
ARAGUAÍNA  
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
13 APELAÇÃO CRIMINALNº 0005114-45.2018.8.27.2722/TO  
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : M. L . C 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
14 APELAÇÃO CRIMINALNº 0007165-29.2018.8.27.2722/TO  
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                        : O. R. DA S. 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
  
15 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0005362-09.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
AGRAVANTE                     : ISMAEL DA COSTA LIMA (AUTOR) 
DEF.PÚBLICO                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO (RÉU) 
PROCURADOR                  : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                             : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA GURUPI 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 APELAÇÃO CRIMINALNº 0006141-92.2020.8.27.2722/TO 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                        : BRUNO BARBOSA DOS SANTOS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR                  : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                             : 1º VARA CRIMINAL DE GURUPI 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 RECURSO EM SENTIDO ESTRITONº 0010852-12.2020.8.27.2700/TO  
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RECORRENTE                   : ALBERTO ALVES DE SOUSA BORGES 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
18 RECURSO EM SENTIDO ESTRITONº 0011674-98.2020.8.27.2700/TO  
RELATORA                         : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RECORRENTE                   : WILLIAN BARBOSA DA SILVA 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
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ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ALMAS 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011686-15.2020.8.27.2700/TO  
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
PACIENTE                         : ÂNGELA MARIA DE ANDRADE SILVA 
ADVOGADO                       : WANDERSON ALVES OLIVEIRA (OAB GO45990) 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0004947-26.2020.8.27.2700 
RELATORA                         : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
PACIENTE                         : JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ALVORADA 
PROCURADOR                  : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

Execução de Título Extrajudicial Nº 0003019-34.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARES 
Procurador: Dr. Fernando Moreira Cavalcante Milhomens - OAB/TO 7.071 
RÉU: LINDOMAR RESENDE CARDOSO 
Procurador: Nihil        
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando a parte exequente peticionou dando plena 
quitação ao débito (evento 11). É o sucinto relatório. Decido. Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor 
quitação pelo pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, 
II, do CPC, e assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. Custas finais pela parte 
Executada, se existentes. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito”. 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0002109-07.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: MANOEL DIAS GUIMARAES 
Procurador: Dr. Cleber Robson da Silva – OAB/TO 4289A 
RÉU: BANCO CETELEM S.A. 
Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido, para caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao RECURSO INOMINADO 
interposto no evento 21, sob pena de preclusão e demais consequências legais. 
 

ARAGUAINA 
2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS  
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Habilitação, processo n° 0014270-71.2019.8.27.2706 requerido por JAIR DIAS PEREIRA, em face de ESPÓLIO DE JOSE DE 
ALMEIDA CARREIRO DE SOUSA, sendo o presente para intimar o(a) exequente, Sr(a). JAIR DIAS PEREIRA, brasileiro, 
casado, autônomo, inscrito(a) no CPF sob o nº 868.813.531-20, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 dias, 
manifestar através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 
resolução do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, no dia 09 de setembro de 2020. Eu, Márcia Sousa Almeida, servidora de secretaria, que o digitei e 
subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Guarda, processo n° 0012827-22.2018.8.27.2706 requerido por RAFAEL LINO BARROS, em face de LARISSA DA SILVA, 
sendo o presente para intimar as partes, Sr(a). RAFAEL LINO BARROS, brasileiro, portador(a) da CI/RG nº. 1.011.852 
SSP/PA, inscrito(a) no CPF sob o nº 030.904.681-58, e Sr(a). LARISSA DA SILVA, brasileira, solteira, 
microempreendedora, portador(a) da CI/RG nº. 1.253.998 SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 056.929.051-16, para que fiquem 
cientes do teor da r. sentença proferida no evento 13 cuja parte dispositiva se transcreve: POSTO ISTO, em razão da perda do 
objeto da presente demanda, declaro a EXTINÇÃO do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código 
de Processo Civil. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita para ambas as partes. Sem custas. Após as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. P.R.I. Araguaína-TO, 30 de agosto de 2019. RENATA TERESA DA SILVA MACOR Juíza de 
Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 24/09/2020. Eu, Márcia Sousa Almeida, técnica judiciária, que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS  
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Inventário, processo n° 0015736-42.2015.8.27.2706 requerido por MARIA ARLETE DE SOUSA DOS SANTOS e 
KAROLLAYNE SOUSA DA CONCEIÇÃO, em face de (Espólio) BENTO SÉRGIO NEVES DA CONCEIÇÃO, sendo o presente 
para citar os herdeiros Sr(a). KAISSON PEDRO SILVA DA CONCEIÇÃO, nascido aos 07/09/2000, natural de Araguatins/TO, e 
do(a) Sr(a). KEVIN SILVA DA CONCEIÇÃO, nascido aos 13/08/1998, natural de Tucuruí/PA, ambos filhos de Bento Sérgio 
Neves da Conceição e Maria do Socorro Lopes da Silva, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da 
presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 24.09.2020. Eu, Márcia Sousa Almeida, técnica judiciária, que o digitei e subscrevi. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 19 de novembro de 2020, com encerramento às 13h00min. Os lances poderão ser oferecidos 
desde o momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da 
avaliação. Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do 
SEGUNDO LEILÃO: dia 19 de novembro de 2020, com encerramento às 16h00min, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 
(50% do valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. 
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000488-61.2014.827.2709 de EXECUÇÃO FISCAL em 
que é Requerente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e Requerido ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM (CNPJ: 02.654.480/0001-
30) e ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM (CPF: 781.951.601-15) BEM(NS): Lote nº. 32, situado na Rua nº. 7, ou pista do 
asfalto da quadra 071, Setor Arnaldo Prieto, na cidade de Arraias/TO, com a seguinte metragem: de frente 11,00 metros, de 
fundo 11,00 metros, de laterais 25,00 metros, área total de 275,00m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), 
obedecendo os seguintes limites: ao Norte com o lote nº. 33, da quadra 071, Setor Arnaldo Prieto; ao Sul com o lote nº. 031; ao 
Leste com a Rua nº. 07 ou pista de asfalto ou TO-050 e ao Oeste com a cerca de arame do Aeroporto. Obs.: Trata-se de um 
terreno onde se tornou a continuidade da Rua 05, Setor Arnaldo Prieto, para acesso a localidades, como prédio co Ministério 
Público, Creche, Parque de Exposição, Igreja São Sebastião e outras. O tracejo para acesso a estas localidades encontra-se 
sem pavimentação. O terreno está situado em solo que apresenta superfície seca e bem drenada, apresentando topografia com 
leve inclinação que vai do Oeste para Leste. A situação do terreno em relação à quadra é considerada boa, pois se trata de 
terreno bem localizado e à margem de uma das ruas principais da cidade, qual seja, à Rodovia TO050 ou Rua 7, Setor Arnaldo 
Pietro. Quanto a melhoramentos públicos, têm-se disponível no local pavimentação asfáltica, coleta de lixo, energia elétrica, água 
encanada, rede telefônica e rede de transmissão de dados. Ademais, trata-se de local próximo a órgãos e serviços públicos, já 
que Arraias é cidade interiorana e pequena. Imóvel matriculado sob nº. 1561 do Cartório de Registro de Imóveis de Arraias/TO. 
Obs.: Em caso de arrematação, deverá ser resguardado a parte cabente ao coproprietário (LIDIANA HOLANDA MIRANDA 
JOAQUIM), correspondente a 50% do imóvel calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, § 2º, do CPC. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), em 30 de novembro de 2016. **Avaliação sujeita a atualização até a 
data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM, Avenida 
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Jurildes de Sena Abreu, s/nº., Arraias/TO. ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 2009.0004.1802-6, em favor da União, em 
trâmite na Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº. 0001100-57.2018.827.2709 (BAIXADO), em favor do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, em trâmite na 1ª Vara Cível de Arraias/TO; Penhora nos autos nº. 5000009-
56.2009.827.2709, em favor da União – Fazenda Nacional, em trâmite na 1ª Vara Cível de Arraias/TO. Outros eventuais 
constantes na Matrícula Imobiliária; Débitos na Prefeitura Municipal de Arraias/TO no valor de R$ 85,17 (oitenta e cinco reais e 
dezessete centavos), em 18 de agosto de 2017. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 37.137,90 (trinta e sete mil, cento e 
trinta e sete reais e noventa centavos), em 11 de fevereiro de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (I) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo 
arrematante; (II) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (III) Em caso de remição e 
acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o 
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as 
obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito 
municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos 
tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição 
da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI 
pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de 
veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, 
comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de 
arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do 
valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, 
não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências 
referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos 
licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no 
leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis 
penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e 
conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas 
do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com 
depósito À VISTA. PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por 
valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, 
do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 
prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de 
correção monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de 
imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: apresentação de cheque 
de titularidade do arrematante no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 
ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 
aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 
48 horas, a forma de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 
ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso ou 
não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. 
Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, 
do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, 
bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a 
quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 
arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam 
desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não 
havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) 
dias. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM na pessoa de seu Representante 
Legal e ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM, e seu cônjuge, se casado for; bem como os eventuais: coproprietários; 
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proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arraias, Estado do Tocantins. Arraias/TO, 10 de setembro de 2020. EDUARDO 
BARBOSA FERNANDES Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Intimações aos advogados 
Autos: 0002583-42.2020.8.27.2713Chave: 367344725020 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Advogado(a): Pedro Henrique de Oliveira Miranda OAB-PA 20.918 
Acusado: Helio Costa Miranda 
DESPACHO: “(...).INTIMEM-SE a Defesa do (s) acusado (s) (Advogado/Defensoria Pública) e também o Ministério Público, para 
manifestarem sobre o interesse na realização de audiência por videoconferência, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que, 
inclusive, havendo a manifestação expressa da parte sobre o desinteresse, a audiência não se realizará, fins evitar eventual 
alegações de prejuízo à defesa posteriormente. Caso de não manifestação no prazo acima fixado, subentende-se a 
concordância tácita da defesa com a higidez para a realização do ato pelo sistema de videoconferência. Em caso positivo, ou 
seja interesse na realização da audiência por videoconferência, que no mesmo ato sejam informados um endereço de e-mail e 
um número de whatsapp VÁLIDOS para encaminhamento do link da plataforma para o acesso no qual será realizada o ato que 
será designado em ulterior movimentação. Lembrando que a ausência de informação dos dados no prazo assinalado poderá 
caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 2º, parágrafo único, Portaria Conjunta TJTO Nº 9/2020). Ressalte-se que o 
acusado(s) e seu Advogado/Defensor Público e também oo Ministério Público devem estar com o aplicativo “CISCO WEBEX 
MEETINGS” devidamente instalado em aparelho celular ou notebook provido de câmera e recurso de áudio e captação de voz. 
O download do aplicativo para desktop pode ser realizado pelo link https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-
Webex-Meetings-Desktop-App e aplicativo para celulares pela Play Store (android) ou App Store (ios), bastando digitar “Cisco 
Webex Meetings” e baixá-lo.Caso encontre-se preso o acusado(s) oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública onde encontra-se 
recolhido o acusado, informando-o da data da audiência por videoconferência, fins viabilizar a presença do acusado(s) na sala 
apropriada para o ato no dia e hora da audiência designada. 
As testemunhas que sejam integrantes do Sistema de Segurança Pública (policiais civis e militares) deverão ser ouvidos, 
preferencialmente em seus locais de trabalho ou através dos próprios aparelhos celulares, assim, intime-os para que na data-
hora da audiência permanecem em locais apropriados para o ato. 
As demais testemunhas, poderão ser ouvidos no fórum (vara criminal), onde deverão ser tomadas todas as precauções 
sanitárias fins evitar propagação pandemia COVID-19. No dia e horário designados para ocorrência do ato o link para acesso à 
sala de vídeo conferência será enviado pelo servidor responsável, sendo as informações certificadas nos autos. Fica consignado 
ainda que a intimação das partes para a audiência, será efetivada, preferencialmente, por meio telefônico, conforme prevê o 
artigo 12 e seguintes da Portaria Conjunta TJTO Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020.Havendo 
testemunhas residentes fora da Comarca, as mesmas serão ouvidas via Carta Precatória, desde que informados os dados 
necessários, fins eventual oitiva das testemunhas também por videoconferência. Estando preso(s) os acusado(s), requisitem-se 
para o ato (sistema videoconferência ou presencial). INTIMEM-SE. Colinas do Tocantins-TO, data certificada pela assinatura 
eletrônica. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0001013-54.2016.8.27.2715, que a justiça pública move contra o 
apenado JOILSON RIBEIRO BATISTA, vulgo Pato, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 
29/04/1998 (menor de 21 anos na data dos fatos), filho de José Gomes Batista e de Maria de Jesus Ribeiro Quintanilha, natural 
de Intubiara/GO, atualmente em local incerto e não sabido, por infração art. 180, caput do CP, conforme consta dos autos, fica 
(m) intimado (s) pelo presente para que efetue o pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 336,79 (trezentos, trinta e seis 
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reais e setenta e nove centavos,  no prazo de 10 (dez) dias. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 25 
de setembro de 2020. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 1775/2020 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 25 de setembro de 2020 
Assunto: revisão do Plano de Retorno Gradual para retomada dos serviços presenciais no âmbito desta Comarca de 
Dianópolis/TO, restringidos em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
  
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Mendes Bezerra Jr., Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais etc... 
  
CONSIDERANDO que, mesmo tendo revelado, a realidade vivenciada no cenário estadual, nas últimas semanas, uma tendência 
de estabilidade no que se refere à proliferação do novo coronavírus (Covid-19), não demonstrou queda significativa, 
particularmente na região sudeste e circunvizinhança de Dianópolis, o que ainda traz riscos para o colapso do sistema de saúde 
local, mormente diante de uma abertura geral na cidade, que pode ter sido temerária, se não contar com intensa disciplina da 
população quanto à obediência ao uso diuturno dos recursos de proteção; 
CONSIDERANDO o trâmite de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, perante o Juízo Cível desta Comarca 
(autos nº 0003611-36.2020.8.27.2716), tendo por objeto o fato de o principal nosocômio da região (Hospital de Referência de 
Dianópolis – HRDIA) ter apresentado problemas na sua escala de plantões, trabalhando apenas com metade do número de 
médicos mínimo exigido, o que reflete na capacidade de lidar, satisfatoriamente, com eventual aumento do número de infectados 
pelo coronavírus que acorram à unidade, não sendo cumprida a decisão liminar, o que gerou nova ação para o cumprimento 
provisório de astreintes (autos nº 0003813-13.2020.8.27.2716), ainda em curso;     
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 23, de 30/6/2020, publicada no Diário da Justiça nº 4763, 
de 1º/7/2020, e republicada no DJe nº 4765, de 3/7/2020, mormente no seu art. 6º, I, onde determina a elaboração de um plano 
de retorno gradual dos trabalhos presenciais no âmbito de cada Comarca, e do próprio e. TJTO; 
CONSIDERANDO que dito ato normativo estabelece, ainda, no âmbito de todo o Poder Judiciário estadual, medidas e 
procedimentos que assegurem essa retomada dos serviços presenciais da forma mais segura possível, minimizando, quanto 
possível, os riscos de contágio do novo coronavírus; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 30, de 28/8/2020, publicada no Diário da Justiça 
eletrônico/TJTO nº 4804, mantido pelo art. 2º da Portaria Conjunta nº 33, de 11/9/2020, dando autonomia para o Diretor do Foro, 
caso seja necessário, adotar medidas mais restritivas, observadas as peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, 
podendo inclusive estabelecer o regime de teletrabalho integral; 
CONSIDERANDO que, na data do último levantamento, entre 22 e 24/9/2020, o citado Município de Dianópolis, distrito sede 
desta Comarca de mesmo nome (e onde está estabelecido o Fórum), teve um aumento ainda considerável do número de novos 
casos de coronavírus, passando de 307 (trezentos e sete) para 375 (trezentos e setenta e cinco), sem contar outros 21 (vinte e 
um) suspeitos de terem contraído o vírus, a par de 8 (oito) mortes, o que representa (a despeito da aparente estabilidade no 
número de óbitos) um acréscimo de mais de 10% (dez) por cento no número de falecimentos e quase 20% (vinte por cento) no 
número de novos casos, estabilizados os outros óbitos ocorridos (três, no distrito de Conceição do Tocantins; dois, na 
circunvizinha cidade de Almas; e um, no também vizinho Município de Ponte Alta do Bom Jesus), como se pode ver do sítio 
oficial da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (Fonte: Integra Saúde Tocantins -
http://integra.saude.to.gov.br/covid19/InformacoesEpidemiologicas), em cotejo com os demais dados que acompanham a 
minuta desta Portaria juntada ao SEI respectivo; 
CONSIDERANDO que, a despeito dos esforços da Prefeitura local, o número de infectados e/ou falecimentos ainda não 
estagnou, permanecendo a cidade de Dianópolis e os circunvizinhos Municípios de Conceição do Tocantins, Almas e Ponte Alta 
do Bom Jesus no patamar de alerta, segundo o sítio eletrônico do “Integra Saúde Tocantins” (cor amarela para o número de 
contágios em Dianópolis e vermelha para o número de falecidos pelo(a) COVID-19 em Dianópolis e nas referidas cidades 
circunvizinhas), particularmente Dianópolis, que apresenta número de mortes maior do que a média estadual, sem contar os 
alarmantes números das cidades baianas de Luiz Eduardo Magalhães (2.787 casos e 29 óbitos) e Barreiras (4.491 casos e 76 
óbitos), de notório fluxo de pessoas e atividades com DNO, e que lhe fazem fronteira; 
CONSIDERANDO, portanto, que o cenário atual de aumento de casos do novo coronavírus deixa claro que o avanço na 
interiorização da doença ainda não estabilizou de forma desejada, demandando do Judiciário local medidas necessárias à 
garantia da segurança dos seus agentes e profissionais do Direito (usuários internos e externos) que militam diuturnamente no 
Fórum, bem como dos jurisdicionados em geral, com vistas a que não haja a indesejada e deletéria proliferação do(a) COVID-19; 
CONSIDERANDO, finalmente, que o Diretor do Foro está autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros 
de casos confirmados na localidade, conforme dados oficiais, desde que comunique as providências adotadas à Corregedoria-
Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal, nos termos do art. 2º, parágrafo único da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 33, 
de 11/9/2020 e do  § 2º do art. 6º da aludida Portaria Conjunta 23/2020, facultada a revisão do plano de retorno gradual, na forma 
do art. 7º do mesmo ato normativo, tendo-se contatado, previamente, além do meritíssimo Juiz da Vara Criminal e em exercício 
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no JECC (Dr. Baldur), os ilustres representantes da OAB - Seccional de Dianópolis (Dr. Hamurab), Ministério Público (Dr. Luiz 
Francisco) e Defensoria Pública (Drª Sebastiana, Diretora em exercício do Núcleo Regional), em cumprimento ao que adrede 
determinado junto ao SEI nº 20.0.000015708-3, estando todos de acordo com a alteração que segue, razão por que; 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Retomar o atendimento dos serviços presenciais, gradualmente, na Comarca de Dianópolis, da seguinte forma: 
§ 1º A partir do dia 13 de outubro de 2020, retornam 25% dos servidores, divididos por setor, sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
b - Vara Cível - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
c - JECC - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
d - CEJUSC - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
e - Central de Mandados e Distribuição - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
f - Oficiais de Justiça - quantitativo de dois (02), considerando o aumento da demanda forense; 
g - Diretoria do Foro - quantitativo de um (01) servidor, diariamente. 
§ 2º A partir do dia 27 de outubro de 2020, retornam 50% dos servidores, divididos por setor, sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
b - Vara Cível - quantitativo de quatro (04) servidores, diariamente; 
c - JECC - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
d - CEJUSC - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
e - Central de Mandados e Distribuição - quantitativo de um (01) servidor, diariamente; 
f - Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02), considerando o aumento da demanda forense; 
g - Diretoria do Foro - quantitativo de um (01), servidor diariamente. 
§ 3º A partir do dia 10 de novembro de 2020, retornam 75% dos servidores, divididos por setor, sendo: 
a - Vara Criminal - quantitativo de três (03) servidores diariamente; 
b - Vara Cível - quantitativo de seis (06) servidores diariamente; 
c - JECC - quantitativo de dois (02) servidores, diariamente; 
d - CEJUSC - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
e - Central de Mandados e distribuição - quantitativo de um (01) servidor diariamente; 
f - Oficiais de Justiça - o quantitativo de dois (02) considerando o aumento da demanda forense; 
g - Diretoria do Foro - quantitativo de um (01) servidor diariamente. 
§ 4º A partir do dia 30 de novembro de 2020, fica estipulado o retorno presencial de 100% do quantitativo forense, ressalvados 
os casos em que já autorizado o teletrabalho como assessores e assemelhados.  
§ 5º O atendimento externo pelas Assessorias, Gabinetes e Diretoria deverá preferencialmente ser realizado conforme o disposto 
no art. 16 da Portaria Conjunta 23/2020. 
Art. 2º As audiências deverão continuar sendo realizadas, preferencialmente, na forma de videoconferência, conforme disposto 
na Portaria Conjunta nº 23/2020, pelo menos até a data de retorno total, prevista no § 4º do artigo precedente, respeitado, 
excepcionalmente, o horário de funcionamento do Poder Judiciário (de 12 às 18 horas) previsto no art. 1º da Portaria Conjunta 
(TJTO/CGJUS) nº 33, de 11/9/2020.    
§ 1º A partir do dia 13/10/2020, todas as audiências, a critério de cada Juízo desta Comarca de Dianópolis, poderão ser 
realizadas na forma presencial, respeitado, contudo, o horário de funcionamento referido no caput, que só poderá ser 
excepcionado em casos de extrema urgência, como previsto na legislação processual e atos normativos correlatos, a critério do 
magistrado que presidirá o ato; 
§ 2º O comparecimento pessoal de reeducandos e processados perante o Juízo criminal e as sessões do Tribunal do Júri, 
porém, deverão obedecer, respectivamente, ao disposto nas Portarias Conjuntas (TJTO/CGJUS) nº 34/2020, de 14/9/2020 e 35, 
de 22/9/2020.    
Art. 3º Até o início do retorno gradual dos serviços presenciais, em 13/10/2020, exclusive, fica determinada a continuação das 
atividades como está, conforme informação prestada à CGJUS, por meio do SEI nº 20.0.000004121-2 (evento 3080892). 
Art. 4º Fica estabelecida a prestação de serviço dos terceirizados, mantida em sua totalidade, considerando que já se encontram 
com redução de 50%, conforme determinado pela DSG do Tribunal de Justiça; 
Parágrafo único. Para o cumprimento do que determina o ANEXO I da Portaria "PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-
19 NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO", ficará a cargo da recepcionista e da secretária do Juízo, em regime de revezamento, 
e devidamente equipadas e treinadas para efetuar os procedimentos de medição de temperatura e cadastro dos servidores e 
usuários que adentrarem o Fórum; 
Art. 5º Fica proibido o acesso ao prédio pela porta dos fundos, de modo que todos os servidores e magistrados devem adentrar 
pela porta principal, a fim de que possam ser submetidos à triagem de prevenção que se encontra instalada no hall de entrada do 
Fórum. 
Parágrafo único. DEVERÁ o(a) responsável pela abertura do Fórum, depois de desligado o alarme do prédio, realizar a abertura 
da porta principal e, em seguida, proceder ao fechamento da porta dos fundos, mantendo-a trancada até o fim do expediente 
forense. 
Art. 6º Publique-se no Dje, entrando esta Portaria em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 7º Comunique-se à d. Presidência/TJTO. 
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Art. 8º Comunique-se à d. CGJUS/TO. 
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc..FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência que tem como Autora, JAQUELINE SILVA OLIVEIRA, brasileira, 
casada, nascida aos 30/11/1993, natural de Pedro Afonso/TO, inscrita no CPF sob o nº 050.850.291-86, estando atualmente em 
lugar incerto e não sabido, E, como esta, se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme consta na certidão do senhor 
oficial acostada nos repectivos autos da medida protetiva de urgência, fica INTIMADA PELO PRESENTE, dos termos da r. 
decisão que revogou a prisão preventiva de PAULO JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA,(evento 48). Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (24/09//2020). 
Eu, SANDY SOUSA CARDOSO, estagiária, matricula 357205. Conferido por mim, AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, Diretora de 
Secretaria, certificando reconhecer a assinatura do magistrado abaixo identificado que mandou expedir o presente. 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 
Às partes e aos advogados 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ficam as partes requeridas intimadas dos atos processuais abaixo descrito. 
Ação Procedimento Comum Cível n. 5000002-04.2004.827.2721 
Requeridos: LILIAN RUTH G. PEREIRA DA SILVA (sem advogado) 
ERASMO JOSE RODRIGUES PEREIRA 
Advogados: Dr. Saulo Hilário da Silva Araújo, OAB/GO 20343 e Dr. Marcos Alexandre Batista de Castro, OAB/GO 22129, estes, 
embora, intimados para realizar o cadastramento no sistema e-proc (evento 6), não o fizeram. 
Ficam as partes e advogados acima identificados para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem as contrarrazões ao Recurso 
de Apelação constante do evento 83, devendo ser feita diretamente no processo eletrônico. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
Carta Precatória nº: 0005008-15.2020.827.2722 
Ação: PENAL 
Juízo de Origem: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CALDAS NOVAS - GO 
Processo de Origem: 120022-72.2012.8.09.0024 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusada: DANIELA GONÇALVES DA SILVA 
Advogado: JEAN PIERRE FERREIRA BORGES – OAB/GO nº 24035 
INTIMAÇÃO (evento 6): “Vistos, 1 - Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 21 de outubro de 2020, às 
14h00min. 2 – [...]. 3 - Proceda a escrivania a todos os atos de comunicação necessários para realização de audiência. Às 
providências. Datado e certificado pelo sistema. Documento eletrônico assinado por CIBELE MARIA BELLEZZIA – Juíza de 
Direito” 
 

1ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0008196-16.2020.8.27.2722, Usucapião que lhe move MATILDE 
FRANCISCO MARTINS move em desfavor de SEBASTIANA ALVES GOMES, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue 
anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso queira, no 
prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR 
DA CAUSA de R$ 50.000,00. OBJETO DA AÇÃO: Lote n. 25 (remanescente), do Loteamento Fazenda Santo Antônio, Gleba 09, 
fis. 01, devidamente registrado no CNS 12.928-8, sobre a matrícula(s) n°(s) 28.773, deste município, com área de 55,570650 ha, 
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dentro dos seguintes limites confrontantes: inicia o perímetro da área, marco 01; cravando a na confrontação dos lotes 17, 16 e 
24, daí segue confrontando com este último com rumo de 50°34'21" NW e distância de 651,11 metros até o marco 1-A; daí 
segue com rumo de 47°25'12" NE e distância de 872,26 metros, confrontado com o lote 25-A, até o marco 3-A; daí segue com 
rumo de 50°34'21" SE e distância de 653,91 metros, confrontando com terras devolutas da Gleba 09 até o marco 04; daí segue 
com rumo de 48°02'55" SW e distância de 867,39 metros, confrontando com os lotes 16 e 17 até o marco 01; marco inicial.E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. 
Gurupi-TO, 16 de SETEMBRO 2020. Eu, Lourival Mota Júnior, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de 
Direito. 
 

2ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0009965-59.2020.8.27.2722 
Chave do processo: 986170640520 
Acusado: FLAVIO RAMARIO DOS SANTOS  
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito em substituição na 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial 
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0009965-
59.2020.8.27.2722 e Chave nº986170640520 que a Justiça Pública como autora move contra , FLAVIO RAMARIO DOS 
SANTOS brasileiro, casado, filho de Jozias Soares dos Santos e Maria Alice Tavares Ramario, nascido aos 19.04.1987, portador 
do RG Nº 943029 SSP-TO, residente na Rua 07, Quadra 07, Lote 27, Setor Campo Bello, Gurupi-TO , atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas nos art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. E, para que chegue 
ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, 
citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado 
um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer 
resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, 23/09/2020. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Diretor de Secretaria, lavrei o presente e o inseri. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0005347-71.2020.8.27.2722 
Chave do processo: 943388276720 
Acusado: LUCAS INACIO BORGES  
O Dr. Gerson Fernandes Azevedo Juíz  titular de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial ao réu, que por 
este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0005347-71.2020.8.27.2722 e Chave 
nº943388276720 que a Justiça Pública como autora move contra LUCAS INACIO BORGES, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas penas previstas nos art. 155, § 4º, II (mediante fraude), do Código Penal. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) acusado(a), expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, 
citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado 
um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer 
resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, 24/09/2020. Eu, Mayanna Dias Terra e Brito, Assistente Administrativo Cedido ao TJTO, lavrei o 
presente e o inseri. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal:  0002134-57.2020.8.27.2722 
Chave do processo: 583574491620 
Acusado: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA HOLANDA  
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO , Juiz de Direito em substituição na 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial 
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 0002134-
57.2020.8.27.2722 e Chave nº583574491620 que a Justiça Pública como autora move contra RICARDO ALEXANDRE DA SILVA 
HOLANDA, brasileiro, empresário, natural de Manaus-AM, filho de Francisco Lazaro de Souza Holanda e Raimunda Nonata da 
Silva Holanda, nascido aos 27.03.1975, portador do CPF 493.284.762-91, RG 11728051, SSPAM, residente na Rua A-4, 
Esquina com a Rua 08, Setor Parque dos Buritis, CEP: 77400-000, Gurupi-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas penas previstas nos art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. E, para que chegue ao conhecimento 
do acusado, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado 
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor 
Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer resposta à 
acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, 23/09/2020. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
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Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1762/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de setembro de 2020 
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 etc. 
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar o prazo da Comissão de avaliação e classificação dos bens patrimoniais 
depositados no arquivo e no prédio do fórum desta Comarca de Gurupi-TO; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1325/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de julho de 2020, que prorroga o prazo por 60 
(sessenta) dias, a qual transcorreu o prazo sem a conclusão dos trabalhos. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão designada pela Portaria Nº 
272/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 18 de fevereiro de 2020. 
Art. 2º - 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 

 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO EINTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será (ão) levado (s) a LEILÃO o(s)bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 08 de outubro de 2020, com encerramento às13h00min. Os lances poderão ser oferecidos desde 
o momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 08 de outubro de 2020, com encerramento às 16h00min, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 
do site www.dmleiloesjudiciais.com.br.PROCESSO Nº. 5000937-51.2012.8.27.2725 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (CNPJ: 38.155.222/0001-56) e Requerido LEONIR NELSON SAKREZENSKI (CPF: 
452.722.800-59) CDA: 14 6 11 000009-35 BEM (NS): Um imóvel rural, lote nº. 31 do Loteamento Poço Azul, situado no Município 
de Miracema do Tocantins/TO, com área de 467.28.20 hectares. Com os seguintes limites e confrontações: Começa no marco 
01, cravado nas confrontações dos lotes 30 e 07; daí, segue com o rumo de 81º12’SW com uma distância de1.478,60 metros, 
limitando com o lote 07, até o marco 02; daí, segue com o rumo de10º18’SE com uma distância de 2.099,05 metros, limitando 
com o lote 09, até o marco 03; daí, segue com o rumo de 31º34’SE com uma distância de 1.114,00metros, limitando com o lote 
32, até o marco 04, cravado na cabeceira de uma vertente, daí, segue com o rumo de 76º15’NE com uma distância de 838,00 
metros, limitando com o lote 28, até marco 05, daí, segue com o rumo de 9º00’NE, com uma distância de 1.812,00 metros, 
limitando com o lote 29, até o marco 06, daí, segue com o rumo de 28º05’NW, com uma distância de 1.216,10 metros, limitando 
com o lote 30; até o marco 07, daí, segue com o rumo de 6º50’NW com uma distância de 180,00 metros, limitando com o lote 30, 
até o marco nº. 01, ponto departida. Benfeitorias: Uma nascente perene, aproximadamente 20 hectares formado em capim, 
cercas de arame somente nas divisas toda plana. Imóvel cadastrado no INCRA sob nº. 924.075.013.2000 e matriculado sob nº. 
2021 do Cartório de Registro de Imóveis de Miracema do Tocantins/TO. (RE) AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.400.000,00 (três 
milhões e quatrocentos mil reais), em 24 de setembro de 2018. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por 
índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: LEONIR NELSON SAKREZENSKI. Avenida Duque de Caxias, 525, 
Santa Filomena, Miracema do Tocantins/TO. ÔNUS: Constam Hipotecas em favor do Banco da Amazônia S/A; Reserva Florestal 
na área de 163,54,87há, não inferior a 35% da tipologia cerrado do total da propriedade; Penhora nos autos nº. 2010.0007.6562-
5, em favor do Banco da Amazônia S/A., em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Penhora nos autos 
nº.2007.0009.1620-8, em favor de Caltins, em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Penhora nos autos nº. 
0000782-89.2019.827.2725, em favor do Banco da Amazônia S/A., em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; 
Indisponibilidade de Bens nos autos nº. 0002760-47.2017.5.10.0801. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 46.348,23 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e três 
centavos), em 08 de junho de 2017.LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: Havendo acordo, a comissão devida será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo 
executado. Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Em 
havendo extinção por pagamento, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação – o que for 
menor – a ser pago pelo executado. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro 
dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Procter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
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condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão 
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) 
será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação 
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do (s) mesmo (s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito. À VISTA.PARCELAMENTO: Em caso de 
imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo 
leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança, garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 
idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor total do 
parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução está condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução 
idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 
automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 
comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobrea soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos. Observação: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 
lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender 
arrematar dito(s)bem(nos), poderá ofertar lanços pela Internet, através do sitewww.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro 
dia útil subsequente à publicação deste edital, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 
horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem aquantia respectiva na data designada para a realização 
do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances 
oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais 
como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 
ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Infrutíferas as 
tentativas de venda do(s) bem(nos) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), 
será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) 
executado(s)LEONIR NELSONSAKREZENSKI, e seu cônjuge, se casado for; BANCO DA AMAZÔNIA S/A., na qualidade de 
Credor Hipotecário; bem como os eventuais: coproprietários proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 
Estado e Município 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(nos), 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, § 2ºdo Código de 
Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miracema do 
Tocantins, Estado do Tocantins. Miracema do Tocantins (TO), 25 de agosto de 2020. ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO 
Juiz de Direito. 
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NATIVIDADE 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1706/2020 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, de 16 de setembro de 2020 
A Juíza de Direito Diretora do Foro e Corregedora Permanente desta Comarca Dra. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a extinção da delegação do Ofício Único Serviço Notarial e Registral com atribuições nas especialidades de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas 
Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protestos de Títulos do Município de Santa Rosa do 
Tocantins distrito judiciário da Comarca de Natividade nos termos do inciso I, do art. 39, da Lei Federal nº 8.935/94; 
CONSIDERANDO o óbice intransponível que se impõe para a nomeação da substituta, conforme disposto no parágrafo 2º, do 
art. 39, da Lei Federal nº 8.934/94, em razão do Provimento nº 77/2018/CNJ; 
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de interino, conforme regulamenta a Lei Complementar nº 112/2018 e do art. 5º 
do Provimento nº 77/2018/CNJ; 
CONSIDERANDO a relevância de se manter a prestação contínua do serviço público, norteado pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
CONSIDERANDO o entendimento adotado na decisão nº .3551./2020, proferida nos autos do SEI nº  20.0.000019961-4. 
RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR para responder interinamente pela Serventia do Ofício Único Serviço Notarial e Registral com atribuições 
nas especialidades de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro 
Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protestos de Títulos do Município de 
Santa Rosa do Tocantins distrito judiciário da Comarca de Natividade, o Sr. Valdiram Cassimiro da Rocha Silva Titular do 
Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do 
Município de Natividade, em caráter precário e em confiança do Poder Público delegante. 
Art. 2º - Determinar: 
1) a entrega dos bens, livros, documentos, equipamentos, computadores até a extração integral dos dados e documentos 
digitais, senhas de sistemas e demais pertences da referida serventia extrajudicial ao interino, ato que deve ser acompanhado 
pelo servidor do fórum de Natividade, Izaldino José Ferreira de Menezes, mediante expedição de ata de transmissão de acervo. 
2) que o interino, acompanhado do servidor indicado, dentre outras providências, adote as medidas necessárias para o 
levantamento de todos os atos pendentes na serventia, com a identificação, se for o caso, da existência de depósito prévio 
recolhido ou não, tudo nos termos. 
3) que a substituta permaneça responsável pelos atos notariais e registrais da serventia até a finalização da transmissão, com a 
assinatura do termo de compromisso pelo novo responsável interino; 
4) que o interino, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da portaria de designação, apresente o plano de 
informatização da serventia; 
5) que seja providenciado o cadastro nos sistemas relacionados ao Malote Digital, sistema SEI, CRC-Nacional, SIRC, IBGE, 
Receita Federal/DOI, Censec, CNIB e outros porventura necessários às atribuições da serventia e; 
6) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assunção do novo interino, atualizar os dados da serventia extrajudicial no sistema 
“Justiça Aberta”. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juiz de Direito, em 16/09/2020, às 20:16, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: DAMIÃO JARDEILSON DAMASCENO - CPF: 94302588187 que, 
atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo de - Procedimento Comum Cível - 
Nº 5001480-18.2007.827.2729 - (Chave nº 214746733114) - que lhe move BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00000000461679 e 
para, caso queira, apresentar resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 
335, III, e 321, IV, ambos do novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo(s) Autor(es). Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador 
Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e 
afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Norma Regina Moreira Galvão. Escrivã/Técnico Judiciário que digitei e subscrevi. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº: 0047993-46.2018.8.27.2729 
Ação:  Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
Requerente: ROZALIA DA EURISTIA COELHO PARENTE 
Requerido: CLEBERSON MAURICIO ALVES 
FINALIDADE: INTIMA o requerido CLEBERSON MAURICIO ALVES - CPF: 02132064121, que se encontra atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Sentença proferida nos autos - N° 0047993-46.2018.8.27.2729 - (Chave: 
961355572918) - que lhe move ROZALIA DA EURISTIA COELHO PARENTE - CPF: 779.352.841-72 e para, caso queira interpor 
recurso no prazo legal, conforme dispositivo: '(...) Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, além da ratificar a 
liminar deferida no evento 14: a) declarar rescindido o contrato de locação de imóvel firmado entre os litigantes; b) condenar o 
requerido ao pagamento de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais) referente aos aluguéis inadimplidos de 
outubro/2018 a abril/2019 com o acréscimo de multa de 10% em cada parcela (conforme cláusula 2.5 do contrato), além de 
correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir do inadimplemento de cada verba. c) condenar o 
requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de multa contratual, acrescido de correção monetária, pelo INPC, 
a partir da notificação e juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência resolvo o mérito do processo, nos 
termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Por ter decaído em parte mínima, condeno apenas o requerido, a pagar custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas/TO, 19 de novembro 
de 2019. Luciano Rostirolla Juiz de Direito ( Respondendo conforme Portaria nº 2163/2019)". E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Eu ANA CLARA DA SILVA ABREU DO NASCIMENTO, Estagiária do NACOM digitei e subscrevi. Palmas - TO, 05 de março de 
2020. Assinado eletronicamente. 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Procedimento Comum Cível , registrada sob n.º 0017543-86.2019.8.27.2729, interposta por 
IRON MOREIRA DE SOUSA JUNIOR em desfavor de CLAUDENIR CARDOSO JORGE, que fica CITADO por este edital para 
tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, 
sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital 
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 
placar do Fórum local. Palmas/TO, 26/09/2020, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos , registrada sob n.º 0035856-
95.2019.8.27.2729, interposta por MARYANNA FEITOZA MILHOMEM  em desfavor de PAULO ANDRÉ FEITOZA DE SOUSA, 
que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, efetuar 
o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente 
expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima 
indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar Impugnação, 
independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (NCPC, art. 525, 
caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente 
Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via 
no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/09/2020, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Excelentíssimo Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Ação de Alimentos , registrada sob n.º 0011725-90.2018.8.27.2729, interposta por KRISLIANE 
GOMES DA SILVA em desfavor de RONNYE DA SILVA AMORIM, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da 
existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em 
razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao 
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conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 25/09/2020, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0024558-09.2019.8.27.2729/TO 
Ação: CURATELA  
Requerente: APARECIDA GUEDES 
Advogado: FILOMENA AIRES GOMES NETA (DPE) 
Requerido: AMANDA GUEDES DE SOUZA 
Advogado: TATIANA BOREL LUCINDO (DPE)  
FINALIDADE: ... “De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito 
da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os 
autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em  , declarou em definitivo a interdição civil de 
AMANDA GUEDES DE SOUZA ,  em razão de possuir paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia (CID 10 G80.0, F72 e 
G40.4), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, APARECIDA GUEDES, brasileiro(a), residente 
e domiciliado(a) na Quadra 706 Sul,, 114, Alameda 06, Lote 25 - PLANO DIRETOR SUL - 77022380 - Palmas, TO. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três 
vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 
placar do Fórum local. Palmas/TO, 04/05/2020. Eu, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei..” 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AR & DESINGN EIRELI - ME. CNPJ/CPF: 05.484.155/0001-64, 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 50012773220028272729, 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-4854/2018, inscrita em 
15/08/2018, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 28.609,28(vinte e 
oito mil seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: MARCOS ANTONIO DA COSTA. CNPJ/CPF: 635.560.067-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50405251920138272729, 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). 20130052543, inscrita em 
21/01/2010, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 437,29 
(Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
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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 sócios: MARCOS AURELIO REIS DA SILVA. CNPJ/CPF: 335.910.081-68, e 
PROCOPIO VIEIRA DA SILVA CPF: 091.154.631-68 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50032322020108272729, 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). 20090074717, inscrita em 13/01/2009, referente à TXL-FUNC; 21408.183.93291.9, 
inscrita em 27/01/2006, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
950,18 (novecentos e cinquenta reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: JOSE MARIA BENTO AMARAL. CNPJ/CPF: 005.663.268-17, 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 50359324420138272729, 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). 20130025516, inscrita em 
03/01/2011, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 672,09 
(Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ENIO DA CUNHA BASTOS. CNPJ/CPF: 122.980.771-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50012773220028272729, 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). 32469, inscrita em 
21/10/1995, referente à M F; 32468, inscrita em 21/12/1995, referente à M F, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 1.115,36 (mil cento e quinze reais e trinta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: REGINA APARECIDA DE ASSIS MOREIRA. CNPJ/CPF: 
04.446.344/0001-80, 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 50169386520138272729, 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). 
20130011332, inscrita em 08/12/2010, referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
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executivo era de R$ 254,84 (duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
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: SILVA DE MOURA SANTOS. CNPJ/CPF: 576.932.503-87, 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 50337680920138272729, 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). 20130025192, inscrita em 21/01/2010, 
referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 983,13 (Novecentos e Oitenta 
e Três Reais e Treze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TOTAL CLASS AGENCIA DE PLANO DE SAUDE LTDA-ME. CNPJ/CPF: 
05.027.748/0001-00, e sócia ERINALDO MESQUITA LEÃO CPF: 027.310.751-80 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 
50114965520128272729, 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). 20120004257, inscrita em 12/03/2008, referente à TSU-
PD; 20120004258, inscrita em 13/1/2009, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 414,20 (quatrocentos e catorze 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 MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IVAN CARVALHO RIBEIRO. CNPJ/CPF: 111.241.802-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016464520108272729, 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). 20090072862, inscrita em 
27/01/2006, referente à ISS-AU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 432,64 
(quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMETA SOM ACESSÓRIOS LTDA-ME. CNPJ/CPF: 05.651.68510001-
50, 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 50058604520118272729, 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-2125/2011, 
inscrita em 20/09/2011, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
8.893,63(oito mil oitocentos e noventa e tres reais e sessenta e tres centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: GABRIEL GONÇALVES QUINTINO. CNPJ/CPF: 050.078.571-65, 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 00183354520168272729, 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). 20160002195, inscrita em 
25/03/2015, referente à TLF; 20160002198, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 826,88 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócios: EDNA GONCALVES DE CASTRO. CNPJ/CPF: 498.324.681-91, e MARIA DO 
SOCORRO AZEVEDO COSTA CPF: 041.240.051-05 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 00012837020158272729, 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). 20140028634, inscrita em 04/01/2012, referente à TLF; 20140028635, inscrita em 
04/01/2012, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.413,11 (Dois Mil e 
Quatrocentos e Treze Reais e Onze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: JALDA SOARES DA SILVA. CNPJ/CPF: 361.254.661-91, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 50083556220118272729, 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). 20110002180, inscrita em 03/01/2011, 
referente à TXL-FUNC; 20110002181, inscrita em 03/01/2011, referente à TXL-SANIT; 20110002182, inscrita em 09/02/2009, 
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referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 991,61 (novecentos e 
noventa e um reais e sessenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: GLAUCIO PEREIRA NASCIMENTO. CNPJ/CPF: 534.104.164-53, 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 50176748320138272729, 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-773/2012, inscrita em 
29/05/2012, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.129,89 (mil cento e 
vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO . CNPJ/CPF: 33.041.260/0001-
64 , 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 50089887320118272729, 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-32/2011, 
inscrita em 10/07/2009, referente à PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
1.276,80 (mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ALEX DANIEL SALOMÃO DA CRUZ ROCHA. CNPJ/CPF: 480.881.702-06, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50370185020138272729, 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). 20130025048, inscrita em 
21/01/2010, referente à TXL-FUNC; 20130025049, inscrita em 21/01/2010, referente à TXL-SANIT, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 436,72 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
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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: LUCAS ROBERTO PRATEADO LIMA. CNPJ/CPF: 069.592.831-75, 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 00025674020208272729, 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). 20190002227, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190002228, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV; 20190011360, inscrita em 
26/10/2015, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 8.023,25 (Oito Mil e 
Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50364312820138272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de DEL-SOFT 
CURSO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF Nº 02112657000176, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que 
atualmente encontra-se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 73 
os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00484885620198272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em face de ESPÓLIO DE 
LINDEMBERGH ARANTES JABER, CNPJ/CPF Nº 03617882668, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que 
atualmente encontra-se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 08 
os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão 
da ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda superveniente do objeto da demanda). Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos 
emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito.  Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 
da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada.  
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) 
salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00344005220158272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de ANDRESSA 
JACIARA MACHADO SANTOS -ME, CNPJ/CPF Nº 10957563000126, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que 
atualmente encontra-se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 42 
os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4822 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2020 24 

 

 
 

oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se.Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00321349220158272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de MARCELO 
DA COSTA BARROS, CNPJ/CPF Nº 64473635104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que atualmente encontra-
se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 60 os autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 336,77 (trezentos e 
trinta e seis reais e setenta e sete centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 38. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS. 
O Doutor William Trigilio da Silva, MM.Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO.na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se a Ação de n.º0000546-46.2015.8.27.2736,tendo como parte autora MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 
de FERNANDO ALENCAR RODRIGUES, sendo o presente para INTIMAR o requerido FERNANDO ALENCAR 
RODRIGUES,vulgo“Magrinho”,brasileiro,solteiro, mergulhador,nascido em 28/04/1980,natural de Santos/SP,filho de Juraci 
Alencar Rodrigues e de Maria Teresa Rodrigues (ou Maria Teixeira Rodrigues),residente e domiciliado em local incerto e não 
sabido para comparecer perante este Juízo para audiência de INSTRUÇÃO designada para dia 07/10/2020 ás 08h30min.Fica 
Advertido que deverá comparecer acompanhado de advogado e provas documentais ou testemunhais estas até o nº de 03 ( 
três). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 01/09/2020. Eu  Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e 
subscrevo.  
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. 
O Doutor William Trigilo da Silva, MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei,etc.FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania 
Criminal,processam-se os Autos de Ação Penal nº 00007009320178272736 em que o Ministério Público Estadual como autor 
move em desfavor de Anderson Alves Santana, denunciado nos termos do artigo 180,caput do Código Penal, sendo o 
presente para INTIMAR o réu ANDERSON ALVES SANTANA, brasileiro, filho de Carla Renata Pereira dos Reis e Cornélio Alves 
de Carvalho, residente em local incerto e não sabido, do INTEIRO TEOR DA SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe,cujo 
dispoditivo passo a trancrever: 3 DISPOSITIVO: Com essas considerações,JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
para CONDENAR o denunciado ANDERSON ALVES SANTANA,devidamente qualificado nos autos, quanto ao crime do art. 180, 
caput do Código Penal  CP, bem como para CONDENAR o denunciado MARCELO ALVES CERQUEIRA como incurso nas 
penas do art.14 da Lei nº 10.826/06. É prevista para o crime do art. 180, caput do Código Penal CP a pena de 01 (um) a 04 
(quatro) anos de reclusão e multa. É prevista para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 a pena de 02(dois) a 04(quatro) anos de 
reclusão e multa.Assim, passo a dosar a pena a ser lhe aplicada. 4 DA DOSIMETRIA DA PENA: Em atenção ao critério 
estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, defendido por Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no 
art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena.QUANTO AO RÉU ANDERSON ALVES SANTANA  CRIME DE 
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CP) 4.1 Da fixação da pena base Considerando o critério acima mencionado procedo à 
análise das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à 
normalidade. Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação penal transitada em julgado. Ressalto, por fim, 
que entendo passível de valoração desfavorável tão somente decisão transitada em julgado não geradora de reincidência, 
consoante enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a 
conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa.As circunstâncias do crime 
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foram as normais inerentes ao tipo. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. O 
comportamento da vítima nunca será considerado em desfavor do ré u. Assim, fixo a PENA BASE em 01 (um) ano de reclusão e 
multa de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
4.2 Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. 4.3 Das causas de diminuição e de aumento 
de pena: Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 4.4 Da pena definitiva: Assim, com todas as considerações acima 
delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias multa, sendo cada dia multa no valor 
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5  DA DETRAÇÃO: Considerando que o réu ficou preso 
desde sua prisão em flagrante em 25 de outubro de 2016 até 23 de novembro de 2016, perfazendo 29 dias de prisão, resta ao 
mesmo cumprir ainda 11 meses e 01 dia de prisão. 6 DO REGIME DE CUMPRIMENTO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVA 
TIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 6.1 - Do regime de 
cumprimento da pena: Considerando a condenação do acusado, a pena que lhe foi fixada e a detração acima evidenciada, a 
pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na forma do art. 33, §2º, "c" do Código Penal. 5.2  Da substituição 
da pena: Vejo que o réu foi condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, bem como as circunstâncias judiciais não foram 
negativamente valoradas, indicando que medidas diversas da segregação penal podem ser suficientes para a reeducação 
daquele, razão pela qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA: 
a) Pagamento de prestação pecuniária: O réu deverá pagar prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser 
depositado em conta bancária a critério do juízo da execução. 5.3  Da suspensão condicional da pena: Inaplicável nos termos do 
art. 77 do CP. 6  DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE Em atenção à reprimenda aplicada e ao regime inicial de 
cumprimento da pena que foi fixado nesta sentença, reconheço o direito do réu de recorrer da presente sentença em liberdade, 
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. QUANTO AO RÉU MARCELO ALVES CERQUEIRA  PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 7 Da fixação da pena base Considerando o critério acima mencionado procedo à análise 
das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade. 
Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação penal transitada em julgado. Ressalto, por fim, que entendo 
passível de valoração desfavorável tão somente decisão transitada em julgado não geradora de reincidência, consoante 
enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a conduta social 
e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime foram as 
normais inerentes ao tipo. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. O 
comportamento da vítima nunca será considerado em desfavor do réu. Assim, fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos de reclusão 
e multa de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos. 7.1  Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. 7.2  Das causas de diminuição e de 
aumento de pena: Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 7.3 Da pena definitiva: Assim, com todas as 
considerações acima delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, sendo 
cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 8 DA DETRAÇÃO: Considerando 
que o réu ficou preso desde sua prisão em flagrante em 25 de outubro de 2016 até 23 de novembro de 2016, perfazendo 29 dias 
de prisão, resta ao mesmo cumprir ainda 1 ano, 11 meses e 01 dia de prisão. 9 DO REGIME DE CUMPRIMENTO, DA 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DA PENA 9.1 Do regime de cumprimento da pena: Considerando a condenação do acusado, a pena que lhe foi fixada e a 
detração acima evidenciada, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na forma do art. 33, §2º, "c" do 
Código Penal. 9.2  Da substituição da pena: Vejo que o réu foi condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, bem como as 
circunstâncias judiciais não foram negativamente valoradas, indicando que medidas diversas da segregação penal podem ser 
suficientes para a reeducação daquele. Nesse liame o denunciado enquadra-se nas premissas do art. 44, I a III do CP, razão 
pela qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAIS SEJAM: a) 
Prestação de serviços à comunidade: Uma prestação de serviço à comunidade, pelo tempo da condenação, facultado o 
cumprimento em menor tempo, conforme a ser definido em audiência admonitória; b) Prestação pecuniária: O réu deverá pagar 
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser depositado em conta bancária a critério do juízo da execução. 9.3 
Da suspensão condicional da pena: Inaplicável nos termos do art. 77 do CP. 10  DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM 
LIBERDADE Em atenção à reprimenda aplicada e ao regime inicial de cumprimento da pena que foi fixado nesta sentença, 
reconheço o direito do réu de recorrer da presente sentença em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. 
Após o trânsito em julgado: a) INTIMEM-SE os sentenciados para que procedam ao recolhimento do valor atribuído a título de 
multa, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do CPP. b) COMUNIQUE-SE ao Instituto de 
Identificação do Estado (Provimento n. 11/2019, art. 674, III). c) COMUNIQUE-SE ao TRE deste Estado, para fins de suspensão 
dos direitos políticos (art.15, III CF e art. 71 § 2º do Código Eleitoral c/c Provimento n. 11/2019, art. 675). d) FORMEM-SE os 
autos de execução penal e DESIGNE-SE audiência admonitória para os devidos fins. Cumpridas todas as providências acima, 
DÊ SE a pertinente baixa à ação penal. Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, por estarem 
amparados pela assistência judiciária gratuita. INTIMEM SE. CUMPRA-SE. Em 05 de dezembro de 2019. Assinado 
eletronicamente pelo juiz VANDRÉ MARQUES E SILVA”. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no 
átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 19 de agosto de 2020. 
Eu, Ezelto Barbosa de Santana, Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
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PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 0013300-75.2019.8.27.2737  
Ação:inquérito policial - portaria 
Sentenciado: JOSINELMA ALVES DE SANTANA                                        
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial a sentenciada que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos do 
inquérito policial 0013300-75.2019.8.27.2737 , em que figura como sentenciado JOSINELMA ALVES DE SANTANA, 
brasileiro(a), nascida aos 20/02/1979, filha de Jorge Alberto de Santana e Neilda Batista de Lima atualmente em lugar incerto e 
não sabido.E para que chegue ao conhecimento do sentenciado, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor 
em síntese da sentença que segue: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial determino o arquivamento do 
presente inquérito policial, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo 
Penal. Notifique-se o Ministério Público. Após, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO Nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos 05 de agosto de 2020. Eu, Mayquelene Gomes Lima Andrade, Servidora, lavrei e subscrevi. Allan Martins Ferreira 
– Juiz de Direito. 
 

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

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5000053-74.2012.8.27.2740/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: PESSOAS DETERMINÁVEIS NO MOMENTO DA VIOLAÇÃO A DIREITO DIFUSO E OUTROS 
EDITAL Nº 1412927 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s) reús proprietários desconhecidos dos imóveis listados no Evento 48, a seguir localização dos 
imóveis; 2 (dois) imóveis no Pov. Jardineira; 1 (um) imóvel na Rua da Tobasa, centro; 1(um) imóvel na Rua Chile Q-33 casa nº 
09, Vila Antonio Pereira; 1(um) imóvel Rua Gaspar de Queiroz, nº 99, centro 1(um) imóvel Rua Dom Orione, nº557, casa 02 Q12, 
centro; 1(um) imóvel na Rua da Tobasa, nº 1110, Setor Dergo; 4 (quatro) imóveis na Rua Minas Gerais, números 831, 731, 1135 
e 1001, ABVII,; 1(um) imóvel na Rua Rio Grande do Sul, nº 720, ABVII; 2 (dois) imóvel na Rua Amazonas, nº 827 e 1060, ABVII; 
4 (quatro) imóveis na Rua Rio de Janeiro, números 835, 825, 855 e 944, ABVII; 3 (três) imóveis na Rua Bela Vista, números 945, 
1460 e 1218, ABVII; 1 (um) imóveis na Rua Bela Vista, s/n, ABVI; 1(um) imóvel na Rua São Paulo, nº 1377, ABVI; 1(um) imóvel 
na Rua Sergipe, nº 920, Setor Rodoviário; 2 (dois) imóvel na Rua Horácio Negreiros, s/n e outro s/n (casa em construção-resp. 
Mª Vany), centro; 1(um) imóvel na Rua Floriano Santos, centro; 1(um) imóvel na Rua Pe. Guiliano Moreth, centro; 1(um) imóvel 
na Rua da Paz, nº 43, centro; 2 (dois) imóveis na Rua Estrela, nº 284 e 761, centro; 2 (dois) imóveis na Rua TRV Esmeralda, 
números 253 e 261, centro; 2 (dois) imóveis na Rua Travessa Pedro Brito, números 204 e 301, centro; 2 (dois) imóveis na Rua 
TRV Pedro Ludovico, números 301 e 500, centro; 2 (dois) imóveis na Rua Pedro Ludovico, 1 (um) s/n e outro nº 1005, Vila 
Valdenor; 1(um) imóvel na Rua Maranhão, nº 751, centro; 1(um) imóvel na Rua da Prata, Vila Valdenor; 1(um) imóvel na Rua 
TRV Manoel de Sousa Lima, s/n, Vila Valdenor; 1(um) imóvel na Rua Paraiba, s/n, Setor Dergo; 1(um) imóvel na Rua Equador, 
s/n, Vila Madilte; 1(um) imóvel na Rua Invasão, s/n, centro (invasão); 1(um) imóvel na Avenida Cruzeiro do Sul, s/n, centro, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do inteiro do julgamento exarado nos autos, número do 
processo 50000537420128272740 e chave nº 236209802712 para consulta acessando o endereço eletrônico 
http://eproc.tjto.jus.br + e-Proc 1º grau + consulta pública, contra a sua pessoa, para querendo recorrer, no prazo de 15 (quinze) 
dias, inteiro teor do r. Sentença parte dispositiva final a seguir; Sentença " DISPOSITIVO POSTO ISTO, sustentado doutrina e 
jurisprudência acima, JULGO EXTINGO O FEITO sem APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que estabelece o art. 485, VI, 
do Código de Processo Civil, reconhecendo a parda superveniente do objeto da ação. DEIXO DE CONDENAR em custas 
processuais e honorários advocatícios, uma vez que nem todos os réus foram citados assim como por entender que a 
condenação é cabível apenas na ressalva de má-fé, não configurada no caso em análise, por interpretação simétrica ao que 
estabelece o art. 18 da Lei nº 7.347/85, conforme entendimento do STJ; Após o transito em julgado, nada sendo requerido, dê-se 
a devida baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 10 de setembro de 2020. Carlos Roberto de Sousa 
Dutra Juiz de Direito " . SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO - CEP 77900-000, Telefone: (63) 3471-3070 O 
presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via 
será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis-TO, 24 de setembro de 
2020 Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
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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 1412927v5 e do código CRC 474f51a7. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO DE 
SOUSA DUTRA Data e Hora: 24/9/2020, às 17:55:17 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000212-52.2004.8.27.2722/TO 
AUTOR: SERRA DOURADA IND. E COM. DE GRAOS LTDA 
RÉU: FRANCINILDO CAVALCANTE DE LIMA 
RÉU: LEOLMINDO FRANCISCO 
RÉU: CAMPOS VERDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

  
EDITAL Nº 1385434 

  
E DITAL 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 5000212-52.2004.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por SERRA 
DOURADA IND. E COM. DE GRAOS LTDA em face de FRANCINILDO CAVALCANTE DE LIMA, LEOLMINDO 
FRANCISCO e CAMPOS VERDES 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e por este meio CITA o(a) executado(a) Campos Verdes Construtora e 
Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 02.466.497/0001-63, atualmente em lugar incerto ou não sabido, dos 
termos da petição constante do evento 130 dos autos supra, da DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos 
termos dos artigos 334 e 

344 do NCPC. O BSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 
9 63511441615, 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 21 dias do mês de setembro de 2020. Eu , Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei 
e subscrevo. 

  
Nilson Afonso da Silva Juiz de Direito 

  
Documento eletrônico assinado por NILTON DE SOUSA FIGUEIRA, Técnico Judiciário, 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 1385434v3 e do código CRC 7a24a789. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): NILTON DE SOUSA FIGUEIRA 
Data e Hora: 21/9/2020, às 12:58:45 

 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
MONITÓRIA Nº 0015742-38.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: AUTOVIA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
RÉU: KARINA TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS 
  

EDITAL Nº 1312007 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA)) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca  de Palmas/TO, na forma da Lei, 
etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 0015742-
38.2019.8.27.2729 - MONITÓRIA - Chave n. 258905840419, em que AUTOVIA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA move 
em desfavor de KARINA TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
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lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA: a requerida KARINA TRANSPORTES E TURISMO E 
EV LTDA, pessoa jurídica de direito privando, com  CNPJ sob o n° 08.190.856/0001-89 para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 
o valor do  débito e os respectivos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos 
do artigo 701, do Caderno Instrumental Civil de 2015 ou para, no mesmo prazo, ofereçam embargos sob pena de revelia. Caso o 
requerido o cumpra no prazo, ficará isento do pagamento de custas processuais (NCPC, art. 701, §1º). Não havendo 
manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., 
data do sistema. Eu, Edilene Alves Costa Gomes,  Servidora de Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, 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 1312007v2 e do código CRC 
00e38462. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Data e Hora: 9/9/2020, às 16:1:53 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Apostilas 
 
Apostila, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020659-9, resolve lotar o servidor Plácido Coelho de Sousa Júnior, 
Assessor Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 189, de 14 de março de 2006, na 2ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020659-9, resolve lotar o servidor Éder Ferreira da Silva, Assessor Jurídico 
de 1ª Instância, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 474, de 4 de novembro de 2011, na 2ª Vara Cível da Comarca de 
Palmas. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000021102-9, resolve lotar a servidora Stela Macedo Machado, Assessora 
Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 356, de 13 de setembro de 2020, na 1ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020804-4, resolve lotar a servidora Daniela Junqueira Andrade, Assessora 
Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 128, de 19 de maio de 2016, na 2ª Vara Cível da Comarca 
de Porto Nacional. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Apostila, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000020804-4, resolve lotar a servidora Graziella Martinazzo Sepúlvida, 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 115, de 16 de março de 2010, na 2ª Vara Cível 
da Comarca de Porto Nacional. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 423, de 24 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, §1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000021212-2, 
resolve revogar o Decreto Judiciário nº 595, de 27 de novembro de 2019, por meio do qual o servidor Yuri Anderson Pereira 
Jurubeba foi cedido ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a partir de 21 de setembro de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 424, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000021102-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Esly de Almeida Lopes Barros, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 425, de 25 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, com espeque 
no art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO o contido no processo nº 20.0.000020355-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Manter a cessão da servidora Cinthia Marina da Silva, Técnica Judiciária, para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, com ônus para o órgão cessionário. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 424/2020, de 25 de setembro de 2020 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Lauro Augusto Moreira Maia, matrícula nº 167049, relativas ao exercício de 

2020, marcadas para o período de 09/10 a 07/11/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1760, de 24 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000001620-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 16 de novembro de 2020, os efeitos da Portaria nº 172, de 6 de 
fevereiro de 2020, que constituiu grupo de trabalho para estudos acerca das providências necessárias ao cumprimento da 
Resolução CNJ nº 299, de 5 de novembro de 2019. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 1553, de 24 de agosto de 2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 20 de julho de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DECORREIA PINTO/SC 
Bruno Nepomuceno e Cysne 

Tabelião 
Rua Belizário Ramos, 222, Centro –Correia Pinto – Santa Catarina 

CEP: 88.535-000 / FONE: (49) 3243-3609 
  

CERTIDÃO 
Certifico, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que em virtude de erro 
de digitação, o papel de segurança para a posição da Apostila de Haia nº A3852805 foi inutilizado. 
O referido é verdade e dou fé. 
Correia Pinto, 11 de setembro de 2020. 

Bruno Nepomuceno e Cysne 
Tabelião 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

 
PROCESSO 19.0.000039407-9 
INTERESSADO CESAU 
ASSUNTO Aquisição de Jalecos 

Decisão Nº 3639 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de contratação direta, com vistas à aquisição de Jalecos aos trabalhadores do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. 
Acolhendo, como razão de decidir, o parecer da Asjuadmdg (evento 3350081), e estando comprovada a disponibilidade 
orçamentária (evento 31561393294918), no exercício das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 
99/2013 (Publicado no Diário de Justiça nº 3045, de 07/02/2013), APROVO o Projeto Básico (evento 3179198), ao tempo em 
que DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93, combinado 
com o artigo 1º, inciso I, alíena "b", da Medida Provisória 961/2020, com vistas à contratação da empresa BRANCO & PAIVA 
LTDA ME para fornecimento de 26 (vinte e seis) jalecos femininos, com gola, 10 (dez) masculinos, com gola, e 10 (dez) 
femininos, sem gola, pelo valor total de R$ 4.090,00 (quatro mil noventa reais), conforme proposta mais vantajosa acostada 
ao evento 3345870. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que preconiza o art. 
62 do Estatuto Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à empresa aludida. 
Concomitante, à DIGEP/CESAU para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portarias 

 
Portaria Nº 1748/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 23 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 20.0.000014571-9; 
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Avaliação 
dos veículos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Prorrogar, por 15(quinze) dias o prazo designado na Portaria nº 1443/20, evento 3280153, publicada no Diário da 
Justiça nº 4791, de 10.08.2020, às fls. 36. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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Portaria Nº 1750/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 23 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 17/09/TJTO, c/c 
Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000008857-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a 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 empenhados nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000008857-
0. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob 
a presidência do primeiro: 
I -  Joana D'arc Batista Silva - matrícula: 263644;  
II - Moredson Mendanha de Abreu Alves - matrícula: 352416; 
III - Carolina Valoes das Neves - matrícula: 250265. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1756/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 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 132/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000001999-3, celebrado por este Tribunal e a 
empresa ISM Engenharia - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços 
de construção do novo Fórum da Comarca de Cristalândia. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Wilma Virgínia A. R. Assunção, matrícula 357345, como gestora do contrato nº 132/2020, e a servidora Divina 
Aparecida Santana de Carvalho, matricula 354456, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução, tornando 
sem efeito a Portaria nº 1615/2020, de 2 de setembro de 2020, publicada no Diário da Justiça nº 4811, de 10.09.2020, às fls. 33. 
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 1757/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 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 132/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000001999-3, celebrado por este Tribunal e a 
empresa ISM Engenharia - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços 
de construção do novo Fórum da Comarca de Cristalândia. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Luciano Moura, matrícula 352750, como fiscal do contrato nº. 132/2020, e o servidor Juarez Lopes 
Marinho, matrícula nº 353163, 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, tornando sem efeito a 
Portaria nº 1616/2020, de 2 de setembro de 2020, publicada no Diário da Justiça nº 4811, de 10.09.2020, às fls. 33. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará o (a) gestor (a), 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 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO PRIMEIRO  TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000019547-3 
CONTRATO Nº 155/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gráfica e Editora Capital Ltda - EPP 
I – Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o item 6.1, da Cláusula Sexta do Contrato nº 155/2020, firmado entre o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a empresa GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP, conforme Detalhamento 
Dotação nº 374, evento 3339720 e Detalhamento Dotação nº 375, evento 3339746, passando o referido item a vigorar com a seguinte 
redação: 
"CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
[...] 
6.1. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada: 
       Unidade Gestora: 050100 - Tribunal de Justiça 
       Classificação Orçamentária: 05010.02.061.1145.2181    
       Natureza da Despesa: 33.90.39 e 33.90.30 
       Fonte do Recurso: 0100 
[...]". 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Contrato nº 155/2020, aos Autos Administrativos 
20.0.000019547-3, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 155/2020, desde que não colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 20.0.000011136-9 
 CONTRATO Nº 153/2020  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Branco e Paiva Ltda - ME 
OBJETO: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de becas, togas, e capas talares, sob medida, para atender as 
necessidades do Poder Judiciário. 
VALOR: O valor global deste Contrato é de R$ 10.520,00 (dez mil quinhentos e vinte reais), compreendendo todas as despesas e custos 
diretos e indiretos necessários à perfeita execução da contratação. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000925-4 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Andrei Santos Silva 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição de suprimentos audiovisuais, para atendimento das necessidades da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 135/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000925-4 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Full - Broadcast & Áudio - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição de equipamentos audiovisuais, para atendimento das necessidades da Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4822 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2020 33 

 

 
 

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000925-4 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: CMK Automação Comercial – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição de equipamentos, para atendimento das necessidades da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 137/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000925-4 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Prisma Comércio Varejista e Atacadista – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição de equipamentos e suprimentos audiovisuais, para atendimento das necessidades da 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 138/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000925-4 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Leilane Holanda Costa 
OBJETO: Registro de preços, visando à  aquisição de suprimentos audiovisuais, para atendimento das necessidades da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 139/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000925-4 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Bakmar Eletrônica - Ltda 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição de suprimentos audiovisuais, para atendimento das necessidades da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 425/2020, de 25 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação 
contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RONILSON PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 111969, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 25/09 a 24/10/2020, a partir de 25/09/2020 até 24/10/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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