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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002480-97.2018.8.27.2715/TO 
APELANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO (AUTOR) 
ADVOGADO: JOSE LEMOS DA SILVA   TO002220  
APELADO: JOAQUIM MELQUIADES DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz convocado JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator - ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (evento 20, autos originários) 
interposto pelo MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Escrivania Cível da 
Comarca de Cristalândia, no evento 17 dos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002480-97.2018.8.27.2715, que julgou o feito 
extinto, sem resolução de mérito, em virtude da ausência de interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto da demanda, nos 
termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15. Defende o Município apelante, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos §§ 3º ao 
7º do artigo 12º da Lei municipal 807/2018, ante a ausência de prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro, em desacordo 
com o disposto na Constituição Federal. Alega, ademais, que impedir a Execução Fiscal sob a justificativa de se tratar de causa 
de baixo valor implica em renúncia de receita, eis que não apresentada fonte para compensar a perda. Requer, assim, seja 
conhecido e provido o apelo, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º à 7º do art. 12º da Lei 
Municipal nº 807/2018 e anular a sentença combatida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado 
regular prosseguimento ao feito. Vieram-me conclusos. É o relatório do necessário. Passo a decidir monocraticamente, na forma 
do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Em que pese o inconformismo do MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, tenho que o 
recurso não comporta conhecimento, conforme linhas que se seguem. A execução fiscal originária, ajuizada 
em 24/09/2018 (evento 01, autos originários), visou à satisfação do crédito no valor total, à época do ajuizamento da ação, de R$ 
41,97 (quarenta e um reais e noventa e sete centavos), reconhecido na CDA nº 5391/2018 (evento 01, ANEXO1, autos 
originários). Com efeito, a Lei de Execuções Fiscais estabelece que das sentenças de primeira instância proferidas em 
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN só se admitirão 
Embargos, nos exatos termos de seu art. 34, in verbis: Art. 34 – Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de 
valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos 
infringentes e de declaração. § 1º – Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e 
acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. (g.n.) Conforme lição de Araken de Assis: 
“Na execução fiscal, somente causas cujo valor exceda ao mínimo estipulado no art. 34, caput, comportam recurso diverso de 
embargos. O § 1º do art. 34 se encarrega de esclarecer que, para tal efeito, ‘considerar-se-á o valor da dívida monetariamente 
atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição’. No alvitre, pois, de que o 
valor da dívida lançado na certidão é o originário, a inicial conterá a atualização deste valor da data da inscrição até a do 
ajuizamento” (Manual do Processo de Execução, 7. ed., Revista dos Tribunais, p. 859). Neste compasso, o Superior Tribunal de 
Justiça, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que este valor, em Dezembro/2000, seria 
equivalente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devendo o mesmo ser atualizado até a data da 
propositura da demanda para verificar a espécie recursal cabível. Confira-se, a propósito, a ementa do REsp nº 1.168.625/MG: 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA 
CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 
328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é 
cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 
1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos 
expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da 
sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que “com a extinção da 
ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, 
mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor 
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e 
sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia”. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 
965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 
952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. (...) 7. Dessa sorte, mutatis 
mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser 
observado à data da propositura da execução. 8. (...) 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do 
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. REsp: 1168625 MG 2009/0105570-4. Relator: Ministro LUIZ FUX. Data de 
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Julgamento: 09/06/2010. S1 – PRIMEIRA SEÇÃO. DJe 01/07/2010) (g.n.) Assim, o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito 
reais e vinte e sete centavos), definido pela Corte Superior, atualizado pelo IPCA-E de Dezembro/2000 até a data do ajuizamento 
do feito executivo em deslinde, alcança o montante de R$ 989,33 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos)1, 
motivo pelo qual se conclui que o valor da execução sequer alcança o valor de alçada disposto no art. 34, da Lei n.º 6.830/80, 
sendo incabível, assim, a interposição da Apelação. Confira-se, por oportuno, o entendimento da jurisprudência pátria: 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80. 1. Dispõe o art. 
34 da Lei nº 6.830/1980 serem os embargos infringentes e os embargos de declaração os únicos recursos cabíveis das 
sentenças de primeira instância nas execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
(ORTN’s), sendo tais recursos decididos pelo próprio juízo recorrido. Precedentes. 2. Hipótese em que não superado o valor 
legal. 3. Negado provimento ao agravo interno. (TRF-4. AC: 50153682520184047100 RS 5015368-25.2018.4.04.7100. Rel. 
ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL. Julg. 18/09/2019. PRIMEIRA TURMA) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 
VALOR INFERIOR A 50 ORTN’s - MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. Impõe-se o não conhecimento do recurso 
de apelação interposto nos autos de execução fiscal de inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, 
fazendo-o em observância ao disposto no art. 34 da LEF. (TJ/MG. AC: 10521170122308001 MG. Rel. Des. PEIXOTO 
HENRIQUES. Julg. 02/04/2019. Pub. 10/04/2019) (g.n.) O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins se manifesta em igual 
sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO 
TESOURO NACIONAL - ORTN. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGO 34 DA LEF. 
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sobre a possibilidade de interposição de 
recurso contra sentenças proferidas em executivos fiscais, o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispõe: “Das sentenças de 
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”. 2. O cabimento do recurso de apelação apenas se 
dará quando a execução alcançar valor superior a R$ 328,27 (50 ORTN), o que não é o caso da presente demanda. 3. Para se 
aferir o valor de alçada, deve ser verificado o montante correspondente a 50 ORTN no momento da propositura da execução 
fiscal, tendo como parâmetro o importe fixado pelo STJ, de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), 
devidamente atualizado pelo índice IPCA-E. 4. Inadmissível o recurso de apelação nos casos em que o valor perseguido na 
execução fiscal seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, sendo inaplicável, 
nesse caso, o princípio da fungibilidade, ante ao comando expresso do dispositivo legal já referido. Precedente do STJ. 
5. Recurso não conhecido. (TJ/TO. AP 0002360-54.2018.8.27.2715. Rel. Desa. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. 3ª 
Turma da 2ª Câmara Cível. Julg. 28/05/2020) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI Nº 6.830/80. 
VALOR DE ALÇADA. 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL - ORTN. CRÉDITO EXECUTADO. 
MONTANTE INFERIOR. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 34, da Lei nº 6.830/80, estabelece que, das sentenças prolatadas 
em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN’s, admitir-se-ão, tão somente, embargos infringentes e de 
declaração. 2. Em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que este valor, 
em Dezembro/2000, seria equivalente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devendo o mesmo ser 
atualizado até a data da propositura da demanda para verificar a espécie recursal cabível. 3. Tendo em vista que, na data do 
ajuizamento, o valor da causa não ultrapassava o valor mínimo estabelecido pelo citado dispositivo legal, incabível a interposição 
de Apelação, motivo pelo qual o seu não conhecimento é medida de rigor. 4. Apelo não conhecido. (TJ/TO. AP 0002759-
83.2018.8.27.2715. Rel. Juiz Convocado JOCY GOMES DE ALMEIDA. 5ª Turma da 1ª Câmara Cível. Julg. 27/05/2020) 
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO 
DO APELO. FUNDAMENTO ART. 932 INCISO III, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. 
VALOR DE ALÇADA. INFERIOR A 50 ORTN. APLICABILIDADE DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80 (LEF). RESP 1.168.625/MG 
SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. FALTA DE FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO 
FUSTIGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Resta ausente 
fato superveniente capaz de alterar a decisão que não conheceu do apelo voluntário, bem como, qualquer fato novo que 
justifique a sua modificação, já que por expressa disposição legal (art. 34, da Lei nº 6.830/80), somente são cabíveis os recursos 
de embargos infringentes e de declaração das sentenças prolatadas em execução fiscal de valor inferior a 50 (cinquenta) ORTN, 
logo, não se admitindo a interposição de apelação. 2 - Ademais para a definição do valor de alçada para cabimento de apelação 
observa-se o valor do crédito à data da propositura da execução, nos termos do REsp 1.168.625/MG, julgado sob o rito dos 
repetitivos. In casu, ao se realizar o cálculo orientado pelo Eg. STJ se nota que o valor de alçada para agosto de 2018, mês do 
ajuizamento da ação relacionado, era R$ 988,44 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, 
superior ao montante indicado como valor da causa originária, que foi de R$ 511,52 (quinhentos e onze reais e cinquenta e dois 
centavos). 3 - Agravo interno conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ/TO. AP 0012620-56.2019.827.0000. Rel. Desa. 
JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA. 3ª Turma da 1ª Câmara Cível. Julg. 02/10/2019) (g.n.) Inarredável, pois, 
concluir pela absoluta inadmissibilidade da interposição de apelação em executivo fiscal de pequeno valor, isto é, aquele cuja 
dívida, devidamente atualizada, seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN’s por ocasião de sua distribuição, como é o caso 
dos autos. Portanto, a execução originária não comporta apelação, impondo-se o não conhecimento do recurso. Cumpre 
destacar, por derradeiro, que não se desconsidera que, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC/15, “antes de considerar 
inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou 
complementada a documentação exigível”. Todavia, conforme já decidiu a 1ª Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal (ARE 
953221 e ARE 956666), o prazo de 05 (cinco) dias previsto na regra em referência só se aplica aos casos em que seja 
necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação, 
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como ressai da hipótese versada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 34, da Lei nº 
6.830/80, NÃO CONHEÇO do Apelo interposto, eis que incabível na espécie.” 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004500-38.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA BORGES DE AZEVEDO SANTOS 
ADVOGADO: DAVID ANTÔNIO QUEIROZ DAÚDE (OAB TO007207) 
ADVOGADO: SÉRGIO BARROS DE SOUZA (OAB TO000748) 
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz convocado JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator - ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto 
por ROSANGELA MARIA BORGES DE AZEVEDO SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Paraíso do Tocantins, no evento 11 dos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0001889-
53.2019.8.27.2731, irresignada com o posicionamento do Juízo a quo, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado 
na inicial. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de error in judicando no ato decisório impugnado, eis 
que, por ser professora da rede estadual de ensino, percebe, aproximadamente, 02 (dois) salários-mínimos mensalmente, de 
modo que, diante das despesas cotidianas que possui, não dispõe de condições de arcar com os custos processuais sem 
prejuízo de seu próprio sustento e da mantença de sua família, razão pela qual faz jus ao deferimento do benefício. Requer, pois, 
a concessão de liminar recursal, seja conhecido e provido o Agravo interposto, com a reforma da decisão impugnada, a fim de 
que lhe sejam concedidas as benesses da gratuidade de Justiça. Vieram-me conclusos. É o relatório do necessário. Passo a 
decidir monocraticamente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Da análise dos autos, verifico que no evento 17 dos 
autos originários fora proferida sentença em 14/08/2020, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de 
recolhimento das custas e despesas processuais, nos seguintes  termos:O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao 
presente, entende que “(...) a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos 
anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento”, conforme 
precedentes abaixo citados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA 
SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - 
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A 
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem 
sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. III - Não apresentação de 
argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 
1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, 
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que 
não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO 
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra 
decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal 
eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de 
cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de 
recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de 
instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da 
Sociedade Empresária a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do 
CPC/2015, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, vez que prejudicado em razão da superveniência de sentença 
no feito de origem. Intimem-se. Cumpra-se.” 
  

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023157-48.2018.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA – OAB/MA 11823 
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA 
INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE 
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO E SUSPENDER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. 1. 
O benefício da gratuidade da justiça possui regulamentação dada pelos artigos 98 e ss. do Código de Processo Civil e pelo inciso 
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal e, na regra constitucional, a benesse será prestada àqueles que comprovarem a 
insuficiência de recursos. 2. O pedido de gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido pelo juiz “se houver elementos nos 
autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”; porém, o magistrado singular assim não o fez, 
sendo a prova carreada aos autos suficientes a indicar a alegada condição de hipossuficiente financeira do autor, ora apelante, 
não havendo elementos indicativos em contrário, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Considerando os 
elementos existentes no processo de primeiro e segundo grau, restou provada a hipossuficiência financeira a justificar a 
concessão do benefício pleiteado pelo recorrente, não se revelando escorreita a decisão que não o concedeu. Sendo assim, de 
rigor, o provimento do apelo, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao autor/apelante e, consequentemente, a 
suspensão da exigibilidade do pagamento custas e despesas processuais; mantendo inalteradas as demais disposições da 
sentença. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. 5. Sentença reformada em parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, exclusivamente, para conceder a gratuidade de justiça 
ao apelante, com a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos das normas de 
regência; mantendo inalterado o decisum em seus demais tópicos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de outubro 
de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001544-61.2012.8.27.2726/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: VALDECI CORDEIRO GUIMARÃES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. 
AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO PELO 
MAGISTRADO. LEGALIDADE. Apresenta-se correta a decretação da prescrição intercorrente do crédito tributário, exigido na 
CDA no 4.103-B/2002, declarada de ofício pelo magistrado, em 29/7/2020, quando a citação válida (ainda que por edital), a qual 
é causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente nas ações em que o despacho ordinatório da citação precede a 
vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, não foi efetivada dentro do lustro prescricional, por desídia da Fazenda Pública 
Estadual que, desde o ajuizamento da Ação em 2003, até o presente momento, não indicou o endereço correto do executado, de 
modo a efetivar sua citação. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, para manter incólume a sentença que decretou a 
prescrição do crédito tributário descrito nas CDA no 4.103-B e, como consequência, extinguiu o processo com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de outubro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014268-42.2018.8.27.2737/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0014268-42.2018.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO – OAB/DF 21822 
APELADA: DIVINA CELIA CAETANO DE MORAIS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA 
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III, § 1º, DO CPC. ABANDONO 
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Analisando detidamente o caderno processual verifica-se 
que restou configurado o abandono processual, posto que cumprida a intimação pessoal do representante legal para dar 
andamento ao feito, na forma exigida pelo artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, porém quedou-se inerte, devendo ser mantida a 
sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de outubro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001449-70.2018.8.27.2738/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001449-70.2018.8.27.2738/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
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APELANTE: BANCO BRADESCO S/A (AUTOR) 
ADVOGADA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/TO 5630A 
APELADO: DIXON-UÉSES SILVA SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELO IMPROVIDO. 1. Ocorre a 
perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o banco autor não age no sentido de localizá-lo e tampouco promove a 
conversão da busca e apreensão em execução (art. 485, inciso VI, CPC/2015). 2. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao apelo, para manter inalterada a sentença primeva, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de outubro 
de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009267-08.2015.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE  
APELADA: ALINE GALVAO PEREIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN. ARTIGO 34 DA LEI DE 
EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 34 da Lei 
Federal no 6.830, de 1980, não cabe Apelação contra Sentença exarada em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 
ORTNs, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução (Matéria decidida em sede de recurso repetitivo 
pelo STJ - REsp 1.168.625/MG - Tema 395, e em repercussão geral pelo STF - ARE 637975/RG -Tema 408). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
da presente Apelação, por manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,  
haja vista que o valor da presente execução fiscal é inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
(ORTN), nos termos do artigo 34 da Lei Federal no 6.830, de 1980 (Lei de Execuções Fiscais), nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 21 de outubro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010333-37.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA CARVALHO DA SILVA 
DEF. PÚBLICO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: PAULO GEOVANE SARASATE ALMEIDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. PARTE ASSISTIDA PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. MICROEMPREENDEDORA. ENFRENTAMENTO DE CRISE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. 
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. 1.1. O benefício da gratuidade da justiça é o instituto processual que visa garantir o 
acesso à justiça para pessoas que não podem suportar os encargos processuais sem prejudicar seu sustento ou de sua família. 
1.2. A pessoa assistida pela Defensoria Pública, tem presunção de hipossuficiência, mas, em caso de dúvidas o julgador deve 
oportunizar a juntada de documento probatórios, não podendo indeferir o benefício de plano. 1.3 A microempreendedora 
individual, que recebe auxílio emergencial do governo federal em função da pandemia da Covid-19, mãe de quatro filhos e que 
comprova auferir pouca renda, faz jus à concessão da justiça gratuita, pois esta não exige a condição de miserabilidade de quem 
a pleiteia, mas sim a comprovação de insuficiência de recursos, conforme devidamente demonstrada nos Autos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante, ante a 
demonstração de enfrentamento de crise financeira, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o 
acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de outubro de 
2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000231-85.2009.8.27.2721/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000231-85.2009.8.27.2721/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (AUTOR) 
ADVOGADOS: MAURICIO CORDENONZI – OAB/TO 2223B, FERNANDA RAMOS RUIZ – OAB/TO 1965 E ALESSANDRO DE 
PAULA CANEDO – OAB/TO 1334A 
APELADO: JOSÉ GRIS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: NEUZA CARMEM GIACOMINI STOCKMANNS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGOCIAÇÃO 
DA DÍVIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. ARTIGO 12 DA LEI 13.340/2016. LEI ESPECIAL. PRECEDENTES TJTO. 
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A Lei Federal nº 13.340/16 autorizou a liquidação e renegociação de dívidas 
de crédito rural, com previsão expressa em seu artigo 12 quanto a não condenação das partes envolvidas em acordos de 
renegociação de dívida no pagamento de despesas com custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos 
patronos da parte contrária, cabendo a cada parte a responsabilidade sobre tais pagamentos. 2. Em se tratando de relação 
jurídica decorrente de operações de crédula de crédito rural, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para 
fins de condenação daquele que deu causa ao ajuizamento da ação ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, consoante disposição do art. 12 da Lei 13.340/2016. 3. Recursos conhecidos e não providos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, para manter incólume a sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários 
advocatícios, pois incabível na espécie, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de outubro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001913-05.2015.8.27.2737/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL MARTA PIRES (RÉU) 
DEF. PÚBLICO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADA: WANDERLEA RODRIGUES GOMES (AUTOR) 
ADVOGADA: MARINA PEREIRA JABUR – OAB/TO 2167 
INTERESSADA: MARTA MARIA PIRES DE FREITAS  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO 
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO NOS ENDEREÇOS INFORMADOS VIA SISTEMA 
BACENJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando 
exauridas as possibilidades de citação pessoal da parte. 2. Na espécie, sem que fossem esgotadas as tentativas de localização 
de endereço válido do executado, realizou-se a citação por edital, medida que não se amolda à jurisprudência aplicável à 
espécie. 3. Ademais, como informado no evento 26, ANEXO2, a representante da parte requerida é servidora pública 
concursada, lotada no Hospital Materno Infantil Edmunda Cavalcante Tia Dedé e, embora estivesse de licença médica em 
10/10/2016 (evento 33, CERT1), pode ser que não mais esteja, sendo prudente uma nova tentativa de citação pessoal no local 
de trabalho para que se possibilite ao requerido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e 
provido para declarar nula a citação por edital e os atos que a sucederam, nos termos do art. 280 e 281 do CPC. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar nula a citação por edital e os atos que a sucederam, nos termos do art. 280 e 281 
do CPC. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC tendo em vista a natureza do voto, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Procuradora Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 07 de 
outubro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001632-26.2017.8.27.2722/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: BENEDITO TAVARES BRITO (RÉU) 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADO: BANCO BRADESCO S/A (AUTOR) 
ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/TO 4867A E CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 
MARTINS – OAB/TO 05630A   
INTERESSADO: BV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME (RÉU)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: VALDECI ALVES DE ARAUJO (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO 
DEMONSTRADA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça 
possui regulamentação contida nos artigos 98 e ss. do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição 
Federal, sendo que tal benesse será prestada àqueles que comprovarem insuficiência financeira. 2. A concessão da justiça 
gratuita depende de comprovação efetiva da incapacidade econômica do requerente, não sendo a mera afirmação meio hábil à 
demonstração da insuficiência de recursos a justificar a concessão da benesse. 3. No caso concreto, a Defensoria Pública, 
atuando na qualidade de curadora especial, insurgiu-se contra a condenação do assistido ao pagamento das custas processuais 
e dos honorários advocatícios, afirmando que, uma vez realizado o pedido de gratuidade de justiça, caberia ao Magistrado 
comprovar a hipossuficiência da parte, inclusive requisitando informações junto à Receita Federal. 4. Contudo, o ônus da prova 
incumbe ao requerido quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, II do CPC, inclusive no que diz respeito à 
justiça gratuita requerida. 5. Se a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, desconhece a situação financeira da 
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parte assistida, não poderia pleitear a concessão da justiça gratuita. 6. Deixando a parte de comprovar a alegada 
hipossuficiência, o indeferimento do pedido e a consequente manutenção da sentença é medida que se impõe. 7. Recurso 
conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da  2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença vergastada. Majora-se os honorários advocatícios fixados 
em 15% para 17% sobre o valor sucumbido, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Procuradora Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 07 de outubro de 2020. 
 

2ª TURMA RECURSAL 
Portarias 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2020 
   
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, em especial o da Supremacia do Interesse 
Público e o da Eficiência (Art. 37 da CF/88); 
CONSIDERANDO as inovações trazidas pelo Sistema do novo E-PROC nacional que visa padronizar os procedimentos 
processuais e administrativos, buscando otimizar a utilização de recursos humanos, com vista a atender aos princípios da 
celeridade, economia, eficiência e isonomia; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o fluxo e a rotina de trabalho interno, junto a 2ª Turma Recursal, no sentido de 
manter a prestação jurisdicional e administrativa de modo a assegurar o bom andamento dos serviços e uma prestação 
jurisdicional eficiente e célere; 
CONSIDERANDO a multiplicidade de recursos distribuídos e a falta de um quadro próprio de pessoal, a implantação e 
aperfeiçoamento de práticas processuais e rotinas administrativas, faz-se imprescindível para dinamizar o fluxo processual a fim 
de cumprir a metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
CONSIDERANDO que, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais do estado do Tocantins e Instrução Normativa 
2/2020, compete a Presidência da Unidade Judiciária – Segunda Turma Recursal assentar os serventuários lotados na unidade, 
de acordo com o cargo, as aptidões e a conveniência dos serviços, comunicando a respeito aos demais juízes, integrantes da 
Segunda Turma Recursal; 
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o julgamento dos processos conclusos aos gabinetes; 
O PRESIDENTE DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO 
TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 10 do Regimento Interno das Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis, Criminais e das Fazenda Pública Do Tocantins, RESOLVE: 
  
  
Art. 1º. Lotar provisoriamente a servidora Gabriella Costa Dias, servidora cedida, matrícula 12835531, no Segundo Gabinete da 
Segunda Turma Recursal do Estado do Tocantins. 
Parágrafo único. A lotação provisória de que trata o caput deste artigo só terá início a partir de 04/11/2020, com validade de 30 
(trinta) dias. 
  
Art. 2º A presente Ordem de Serviço será publicada no Diário da Justiça Eletrônico, para que dela tomem ciência os 
interessados. 
  
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entrará em vigor a partir de 04/11/2020. 
  
Palmas/TO, 04 de novembro de 2020. 
  

Juiz, Deusamar Alves Bezerra 
Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tocantins 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
PRAZO: 05 DIAS 
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 0003059-16.2020.8.27.2702 
AUTORID. POL.: POLÍCIA CIVIL/TO 
AUTOR FATO: LOURENÇO OLIVEIRA CORDEIRO 
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FINALIDADE: INTIMAR o(s) autor do fato(s) LAURENÇO OLIVEIRA CORDEIRO, Brasileiro (a), Solteiro (a), Motorista de 
caminhão, nascido(a) aos 10/08/1975, filho de Maria das Graças de Oliveira e João Cordeiro, portador do CPF nº 56155573204 e 
RG nº 2816992, atualmente residindo em Justino Magno Ribeiro, nº 1112, CEP: 68700000, São Miguel do Gramá / PA, Bairro 
Palmeiras do teor da sentença proferida nos autos supra referidos, cuja parte conclusiva a seguir transcrevo: “ (...)Acontece que 
esse sistema acusatório não é de todo absoluto, encontrando diversas exceções no texto infraconstitucional, a exemplo do art. 
5º, inciso II (primeira parte) e art. 385, ambos do CPP, os quais conferem ao juiz certa margem de liberdade de atuação no 
processo penal, o que não é o caso dos autos, pois, como antes afirmado, assiste razão ao parquet quanto a atipicidade dos 
fatos narrados no Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e DETERMINO O 
ARQUIVAMENTO do presente expediente. P.R.I. Arquivem-se com as baixas e anotações necessárias LOCAL E DATA. Juízo da 
1ª Escrivania  Criminal de Alvorada, 02 de outubro de 2020.. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001141-50.2015.8.27.2702/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ACUSADO: FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA 
FINALIDADE: INTIMAR o(s) acusado(s) FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de 
Bacabal/MA, nascido aos 25/06/1988, filho de Albertina dos Santos Almeida, portador do CPF 032.697.933-67, atualmente 
residindo em local incerto e não sabido, do teor da sentença proferida nos autos supra referidos, cuja parte conclusiva a seguir 
transcrevo: “ (...)Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para FRANCISCO DOS 
SANTOS ALMEIDA, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. Transitado em julgado a presente decisão, 
proceda-se à baixa, observando-se as formalidades legais e de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. 
Cumpra-se. Alvorada, 27 de outubro de 2020.LOCAL E DATA: Alvorada 04 de novembro de 2020. . FABIANO GONÇALVES 
MARQUES Juiz de Direito 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. 0000857-93.2016.8.27.2706 / Chave: 667484949216 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA 
Requerente: GLEISON MOURÃO DA SILVA 
Requerida: ANA DA PAZ DE JESUS COSTA - REVEL 
INTIMAÇÃO: FICA A REQUERIDA ANA DA PAZ DE JESUS COSTA INTIMADA DA CERTIDÃO DO EVENTO 103, HORÁRIO 
DESIGNADO PARA RALIZAÇÃO DA PERÍCIA, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 
346 DO CPC. 
CERTIDÃO DO EVENTO 103: Certifico que entrei em contato com a AGETO de Araguaína- To, pelo telefone (63) 3414 2867, 
para marcar o horário para realização da perícia designada para o dia 02/12/2020, conforme ofício do evento 94, momento em 
que o Sr. Mauricio Pedro de Oliveira, chefe da unidade, já ciente desta perícia, marcou as 09h00min para realização da referida 
perícia. Dayane B. Borges de Sousa - Técnica judiciária.” 
 

Boletins de expediente 
Procedimento Comum Cível Nº 0024558-78.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 
RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A - REVEL 
FICA O RÉU/REVEL INTIMADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 15 DIAS, AO RECURSO DE 
APELAÇÃO DO EVENTO 45 - ART. 1.010, § 1º, DO CPC. 
 
Procedimento Comum Cível Nº 0002794-36.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: ANTONIO ROSARIO DA SILVA 
RÉU: MF FINANCEIRA - REVEL 
RÉU: BANCO CETELEM S.A. 
SENTENÇA - EVENTO 76: "...Isso posto, com fundamentos acima, rejeito os pedidos formulados na ação. Extingo o 
procedimento com resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC). Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, taxa 
judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15; suspensa, porém, a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça. 4 
PROVIMENTOS. 4.1 Oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
oferecer contrarrazões e, após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva,  
PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, 
suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-
se/apresentar contrarrazões e, após,  PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º; 4.2 Com o trânsito em julgado, 
PROCEDA-SE conforme o provimento 09/19 – CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da 
parte. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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Procedimento Comum Cível Nº 0002794-36.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: ANTONIO ROSARIO DA SILVA 
RÉU: MF FINANCEIRA - REVEL 
RÉU: BANCO CETELEM S.A. 
FICA O RÉU/REVEL INTIMADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 15 DIAS, AO RECURSO DE 
APELAÇÃO DO EVENTO 77 - ART. 1.010, § 1º, DO CPC. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 
respectiva Escrivania, processam os autos de Execução Extrajudicial de Alimentos N°. 0022256-47.2017.8.27.2706 chave 
172975568517, requerido por ELYTTON ALVES REZENDE em face de CLEOMAR VAZ REZENDE, sendo o presente para 
CITAR a parte requerida, Sr(a). CLEOMAR VAZ REZENDE, brasileiro, solteiro, pintor, portador da CI/RG 882.779 SSP/TO e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 017.335.271-50, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando 
advertido de que, deverá efetuar o pagamento da dívida, atualmente de R$ 3.234,14( três mil duzentos e trinta e quatro reais e 
quatorze centavos), no prazo de quinze (15) dias, sob pena de penhora de bens, devendo o pagamento ser efetuado na Agência 
0610, Operação 013,Conta Poupança n.º 00084043-0, Caixa Econômica Federal, em nome da genitora do menor, Eva Alves dos 
Santos, CPF nº 002.609.361-89.  E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na 
forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022256-47.2017.8.27.2706 e 
chave 172975568517 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo eletrônico: 
https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e vinte. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, Técnica Judiciária/Mat. 87144, digitei. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - PRAZO 30 DIAS 
Usucapião Nº 0012454-54.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: ROSA DA COSTA SOUSA 
AUTOR: DOMINGOS FERREIRA DE SOUSA 
RÉU: MARCELA ALVARENGA HONORATO 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima indicadas e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais 
interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do 
imóvel denominado: Lote nº02,da Quadra “sem denominação”, integrante da Chácara nº 334, Rua Contorno, Araguaína-TO, com 
área de 368,44m² (trezentos e sessenta e oito metros quadrados e quarenta e quatro centímetros quadrados), ficando cientes de 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além 
de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a 
parte for beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - 
e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0012454-54.2019.8.27.2706 e a 
chave do processo: 599739471919. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos oito 
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (08/10/2020). Eu, Jôsiléya Barbosa Sales-Técnica Judiciária, que digitei e 
conferi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz Auxiliar. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0012664-76.2017.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) DHEIMYSON KENNEDY MARINHO ROCHA, brasileiro, solteiro, barman, natural de Imperatriz/MA, filho 
de Edvaldo Patrocinio Rocha e de Maria Aparecida Marinho Rocha, nascido aos 06/06/94, atualmente em local incerto e 
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não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito 
acima, para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-
lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em 
epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções Artigo 155, caput do Codigo Penal e artigo 16, caput, 
da Lei 10.826/2003, em concurso material na forma do artigo 69, caput do Codigo Penal, sob pena de revelia, entregando, 
embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 04 de 
novembro de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 306156 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal, nº 
50019297420098272706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ARLETE GONÇALVES PARTATA, CPF nº 
871.657.591-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da r. decisão proferida no evento n.º 25, bem como também da PENHORA no valor de R$ 
3.071,98 (três mil setenta e sete reais e noventa e oito centavos), para que, caso queira comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
11/03/2020. Eu, Ana Flavia Ferreira Mendanha, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 302114 (PRAZO 15 DIAS) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal, nº 
00199764020168272706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PAULO FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 
250.075.213-53, sendo o mesmo paraI NTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da r. decisão proferida no evento n.º 36, bem como também, da PENHORA no valor de R$ 
1.784,88 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), para que caso queira, compreve que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no átrio do Fórum no local decostume .DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 11/03/2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1636597 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO DA COSTA PINA - CPF n°: 095.817.741-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024006-16.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.632,57 
(seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), representada pela CDA n° 2019003752, datada de 
18/06/2013, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1637319 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOÃO COELHO DE SOUZA - CPF n°: 536.262.731-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
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sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023815-68.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.404,37 
(sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela CDA n° 2019002951, datada de 18/06/2013, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 03 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1637374 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LUIZ PEREIRA FARIAS - CPF n°: 117.457.381-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021536-12.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 9.736,69 (nove mil, 
setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), representada pela CDA n° 2019002670, datada de 18/06/2013, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1637319 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOÃO COELHO DE SOUZA - CPF n°: 536.262.731-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023815-68.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.404,37 
(sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela CDA n° 2019002951, datada de 18/06/2013, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 03 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1637374 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LUIZ PEREIRA FARIAS - CPF n°: 117.457.381-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021536-12.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 9.736,69 (nove mil, 
setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), representada pela CDA n° 2019002670, datada de 18/06/2013, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
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curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1621121, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): GETULIO ALVES ARANHA - CPF n°: 52647358168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0024767-47.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.413,39 (cinco mil, 
quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), representada pelas CDA n° 20190026131, 20190026132 e 20190026133, 
datada de 19/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da 
inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV da Lei de Execuções 
Fiscais. Cumpra-se. Araguaina, 17 de outubro de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês 
de outubro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1635011 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF n°: 072.734.522-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028322-
72.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.937,32 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), representada pela CDA n° 
2019004188, datada de 18/06/2013, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 60 DIAS) Nº 1641140 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): NELSON KURIYAMA - CPF n°: 307.031.669-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016226-64.2015.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 721,27 (setecentos 
e vinte e um reais e vinte e sete centavos), representada pela CDA n° 449, datada de 10/4/2015, acrescida de juros, atualização 
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 
perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho 
a seguir transcrito: "(....) Destarte, DEFIRO o pedido formulado no evento 58 e determino ao Cartório da Central de Execuções 
Fiscais que promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 60 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, § 1°da Lei 
de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
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(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1641101 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO VALDEMIR FELIX DE SOUZA - CPF n°: 136.454.711-20, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017245-
66.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.085,14 (sete mil, oitenta e cinco reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° 2019000968, datada 
de 18/06/2013, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino 
desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1634567 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE BENTO PEREIRA FILHO - CPF n°: 117.439.051-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023878-93.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.655,70 
(sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 2019003130, datada de 
18/06/2013, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Não sendo localizado o executado no 
endereço indicado pela exequente na inicial, determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, 
devendo o cartório realizar o ato citatório adequado ao caso, para proceder a citação do(s) executado(s)". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês 
de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1636597 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO DA COSTA PINA - CPF n°: 095.817.741-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024006-16.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.632,57 
(seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), representada pela CDA n° 2019003752, datada de 
18/06/2013, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 1601857 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA os executados: STRUTURA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, e KELLBER JACOME SANTANA 
JUNIOR CPF/CNPJ n°: 09.527.945/0001-30 e 026.430.031-95, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027095-47.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO 
DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 42.279,93 (quarenta e dois mil, 
duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° C-1811/2019, datada de 07/05/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantirem 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 à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial 
e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos  dias do mês de outubro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0019408-82.2020.8.27.2706 
Acusado: W. M. DA S. T. 
Vítima: A. C. F. M. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): A. C. F. M., brasileiro, nascida 
08/09/1996, natural de Araguaina-TO, faxineira, convivente em união estável, filho de Edileuza Gomes de Brito e Jose Batista 
Figueira Matos, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu afastamento do 
imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial 
de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel 
após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o 
requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também 
proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em 
lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, 
mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados 
lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais 
supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. ...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 28 de Outubro de 2020. 
Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0005201-15.2019.8.27.2706 
Acusado: DJAZON SOUSA ROCHA 
Vítima: INGRIT SILVANO DE LIMA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DJAZON SOUSA ROCHA, 
brasileiro, união estável, alinhador de veículos, natural de Araguaína/TO, nascido aos 12.01.1994, filho de Manoel Neto de Sousa 
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Santos e Francisca Teixeira Rocha, inscrito no RG sob o n.º 1.174.746 SSP/TO e CPF n.º 047831781-60, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Por sua vez, 
não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 01 (um) mês de detenção. Aplicando-
se o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, DJAZON SOUSA 18 ROCHA, 
definitivamente condenado, em primeira instância, a 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção. Para conhecimento de todos 
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 28  de 
Outubro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0005201-15.2019.8.27.2706 
Acusado: DJAZON SOUSA ROCHA 
Vítima: INGRIT SILVANO DE LIMA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): INGRIT SILVANO DE LIMA, 
brasileira, natural de Araguaína/TO, filha de Severino Silvano Pereira e de Maria Alves de Lima Pereira, nascida aos 01/04/1994, 
portadora do RG nº 1154763, união estável, design de sobrancelha, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Por sua vez, não há causas de 
aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 01 (um) mês de detenção. Aplicando-se o concurso 
material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, DJAZON SOUSA 18 ROCHA, definitivamente 
condenado, em primeira instância, a 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção....'' Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 28 de Outubro 
de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Nº dos Autos: 0002749-66.2018.8.27.2706 
Acusado: SÉRGIO NUNES DOS SANTOS 
Vítima: MARIA NUNES SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s):SÉRGIO NUNES DOS SANTOS, 
brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Araguaína-TO, nascido aos 16/02/1988, filho de Constantino Monteiro dos Santos e Maria 
Nunes Silva, portador do CPF n°. 037.898.511-67 e RG n°. 1.192.049 SSP-TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Por sua vez, não há causas de 
aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 4 (quatro) meses de detenção...''. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins,22 de Outubro de 2020. Eu,  ANA BEATRIZ PEREIRA QUEIROZ , lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Nº dos Autos: 0000270-03.2018.8.27.2706 
Acusado: L. C. P. DA S. 
Vítima: M. DE L. G. F. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): L. C. P. DA S., brasileiro, solteiro, 
lavrador, natural de Itapipoca/CE, nascido aos 31/03/1982, filho de José Ivan Pereira da Silva e Maria Pereira da Silva, portador 
do RG n.º 669.710 – SSP/TO e CPF n° 016.010.291-01, e M. DE L. G. F. , brasileira, solteira, estudante, natural de Araguaína-
TO, nascida aos 01/11/2006, filha de José Roberto Alves Feitosa e Luciana Gomes dos Santos, residente na Rua Bela Vista, nº 
295, Bairro São João, nesta cidade. Por meio de sua representante legal: LUCIANA GOMES DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
doméstica, nascida aos 03/11/1985, filha de Ana Maria Ferreira Gomes e de Pedro Pereira dos Santos, residente na Rua Bela 
Vista, nº 295, Bairro São João, nesta cidade. Fone: (63) 99234-8448, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que 
dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Itapipoca/CE, nascido aos 31/03/1982, filho de José Ivan Pereira da Silva e Maria Pereira 
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da Silva, portador do RG n.º 669.710 – SSP/TO e CPF n° 016.010.291-01, como incurso nas sanções do artigo 217-A c/c art. 
226, inc. II, do Código Penal, por diversas vezes, c/c art. 71 do CP e art. 241-D, caput, da Lei 8.069/90, por diversas vezes, c/c 
art. 71 do CP; ambos c/c art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 8.072/90 e Lei n.° 11.340/2006..." Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, Lanna Camelo Lima, Técnica Judiciária 1ª Instância. Eu,  ___, lavrei e subscrevi. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado CHARLES ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 07/10/1999 em Goiânia/GO, filho de Antônio Alves da 
Silva e Célia Nunes de Oliveira, CPF 021.144.862-14, nos autos de ação penal nº 0002090-02.2019.8.27.2713, por estar (em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 29 de outubro de 2020. Eu, (Lorena A. Menezes Reis Rocha), servidora de 
cartório, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado WANDERSON SANTIAGO DA SILVA , popularmente conhecido como “Gaguim”, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, natural de São Domingos/PA, nos autos de ação penal nº 0005431-36.2019.8.27.2713, 12/08/1994, filho de Vanessa 
Santiago da Silva por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o 
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 29 de outubro de 2020. Eu (Lorena Aparecida Menezes 
Reis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA 
o acusado ANTÔNIO TEIXEIRA DE REZENDE, brasileiro, nascido em 23/05/1963, natural de Serra Dourada/TO, inscrito no RG 
nº 4249087 – SESP/Polícia Civil/PA, filho de José Teixeira de Rezende e Palmira Madalena de Jesus, residente e domiciliado na 
Rua da Cancela, s/n, Distrito de Peixelândia, Couto Magalhães/TO, nos autos de ação penal nº 0000380-46.2016.8.27.2714, por 
estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim 
exclusivo de tomar conhecimento da SENTENÇA prolatada no evento 73, com dispositivo que segue: Posto isso, declaro extinta 
a punibilidade do denunciado Antônio Teixeira de Rezende, devidamente qualificado nos autos, ante o cumprimento integral da 
pena imposta, com fundamento no art. 89, §5º da Lei 9.99/95. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando 
a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 29 de outubro de 2020. Eu, (Lorena 
Aparecida Menezes Reis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara cível 

Às partes e aos advogados 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 033/2020 
Fica a executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO).  
1. AUTOS nº. 0005287-62.2019.8.27.2713/TO 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS/TO 
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EXECUTADO: UBIRANI DIOGENES PAES 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS em face 
de  UBIRANI DIOGENES PAES, ambos nos autos qualificados. O feito teve seu regular processamento e a parte exequente 
peticionou nos autos informando que o (a) executado (a) satisfez integralmente obrigação, pelo que pugnou pela extinção do feito 
nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC (evento 10). Em seguida vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 
e Decido. A finalidade do processo de execução é compelir o executado a saldar seu débito. Como visto alhures, a parte 
exequente reconheceu a quitação do débito administrativamente e requereu a extinção do feito em razão do cumprimento da 
obrigação (evento 10), pelo que reputo prescindível maiores digressões sobre o assunto, tendo em vista que o pedido foi 
formulado pelo próprio credor. Dispositivo Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II 
e 925 do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais a cargo da parte executada. Honorários adimplidos. Recolha-se 
eventual mandado de penhora e avaliação expedido, bem como providencie-se a baixa de restrições judiciais eventualmente 
determinadas. COM O TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de 
gratuidade da Justiça, proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS/TO, independentemente 
de novo despacho judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 
CUMPRA-SE. Colinas do Tocantins, data do protocolo eletrônico. 
 

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 0001708-03.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): JUSTINO GOMES TRANQUEIRA (acusado), brasileiro, nascido aos 01/09/1964, filho de Estevão Tranqueira de 
Sousa e Maria do Rosário G. Tranqueira,, atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado(a)pelo presente sobre a 
designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 04/11/2020 às 14:00 HRS, POR MEIO DE 
VIDEOCONFERÊNCIA, na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de 
seu comparecimento. 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 4 de novembro de 2020. Eu ESTER ALVES 
OLIVEIRA, Diretora de Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.  
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
(Arts.  886 e 887 e seus §§ do CPC) CIVEL/EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000039-93.2011.8.27.2718 
AUTOR:  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM 
REU:  PHYSICAL EXTRAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA 
EDITAL Nº 683-20 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 
O Dr. KILBER CORREIA LOPES - Juiz de Direito - Respondendo - Portaria n. 2012/2020 por esta Comarca de Filadélfia, Estado 
do Tocantins, pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania 
Cível de Filadélfia-TO, que será(ão) levados a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATA E HORARIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 30de novembro de 2020, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 30de novembro de 2020, a partir das 10h00min,pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). 
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO: 5000039-93.2011.8.27.2718. 
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL –DNPM 
EXECUTADO: PHYSICAL EXTRAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA. 
BEM: 80 t (oitenta toneladas) de brita nº 01, as quais se encontram no pátio da empresa Physical, localizado na margem da TO-
222, km 30, de Araguaína para Filadélfia-TO, zona rural. A qual fica avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo o preço de 
custo na própria empresa o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a tonelada. Observação feita pelo Oficial de Justiça, a brita se 
encontra suja e não é o suficiente da quantidade Penhorada. Mas que segundo o guarda que encontrava no local é uma brita 
para o leilão. E que segundo o mesmo estão organizando para empresa volta a funcionar estes dia. Tudo conforme foto. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 4.000,00(quatro mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rodovia TO-222, Km 30, s/nº, zona rural, Município de Filadélfia-TO. 
FIEL DEPOSITÁRIO: Edivaldsson Xavier Carnib Costa. 
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VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 3.677,58(três mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). 
* Valor sujeito a alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 6% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. 
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 3% do valor daavaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remição e/ou 
acordo: A comissão será de 3%do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. 
FORMAS DE PAGAMENTO. 
À VISTA: Serão aceitos somente lances na modalidade à vista. 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, 
através do site www.agilleiloes.com.bra partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 
mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim 
de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso 
de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda 
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda 
direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa)dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida 
atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no 
ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual 
e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, 
multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, 
sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art.130 do CTN). IV - Caso o valor da 
arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito 
em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da 
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do § 5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII – Caso o arrematante ou seu fiador não pague 
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,§1º,art.901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis -ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e aprova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI -Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII – Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art.358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. XV - Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS  A carta de arrematação do bem imóvel, 
com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos 
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que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05(cinco)dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor 
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de 
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os 
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os 
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo arrematante –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). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública – mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 
da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de 
transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza o leilão e, em caso 
de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: PHYSICAL 
EXTRAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA através de seu Procurador, os respectivos sócios, seus cônjuges 
e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 
CREDORES, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no §1º do art.903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903 § 2º do Código de Processo Civil/2015). EXEQUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNP, 
de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s):TIAGO MAURELLI JUBRAN DE LIMA AGU2139617. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital quê será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na formada Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos quatro e um dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (04.11.2020) KILBER CORREIA LOPES - Juiz de Direito - Respondendo - 
Portaria n. 2012/2020 por esta Comarca de Filadelfia-TO. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO:  COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS: 5001079-42.2013.8.27.2718: Ação: Execução Fiscal: Requerente: ESTADO DO TOCANTINS, Advogado: Nivair Vieira 
Borges   PG6546001, Requerido: A CREDINORTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, O Exmo Sr. Dr. 
KILBER CORREIA LOPES – Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia–Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos 
termos da Ação de Execução Fiscal registrada sob o nº 5001079-42.2013.8.27.2718, na qual figura como requerente ESTADO 
DO TOCANTINS e por meio deste, CITA-SE, A CREDINORTE COMERCIO DE MOVEIS E ELTRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 
nº 08.441.015/0003-69, com endereço à RUA LUIS MARTINS AGUIAR, S/N, QD 05, LOTE 01, DA AREIA, BABAÇULÂNDIA – 
TO, na pessoa de seu representante legal, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. Filadélfia, 01 de abril de 2020. 
(Ass) Dr., JORDAN JARDIM, Juiz de direito. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, 
aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (03.11.2020) Eu, Ronise F. M. Viana,  o digitei e conferi. KILBER 
CORREIA LOPES - Juiz de Direito, Respondendo - Portaria n. 2012/2020. 
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GURUPI 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Portarias 
PORTARIA Nº 04/2020, de 04 de novembro de 2020. 
O Dr. NASSIB CLETO MAMUD, juiz de direito da Vara dos feitos das fazendas e registros públicos da comarca de Gurupi-TO, no 
uso de suas atribuições legais e, 
Considerando o quanto consta do Provimento nº 09/2016, de 29 de junho de 2016, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Tocantins, que regula a prestação de serviços eletrônicos pelos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins; 
Considerando que o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os Serviços Notariais e Registrais do Estado 
do Tocantins e a Administração Pública está exclusivamente a cargo da Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados; 
Considerando, por fim, a necessidade de prévio cadastro junto àquela central para ter acesso aos serviços disponibilizados à 
Administração Pública, nos termos do Provimento nº 09/2016, de 29 de junho de 2016;  
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora, DEBORA DE PAULA BAYMA GOMES, técnica judiciária no cargo de assessor jurídico de 1ª 
instância, matrícula 181647, para, na condição de "Usuário Master", exercer o controle de acesso ao portal da Central de 
Serviços Eletrônicos – www.cartoriostocantins.com.br – e, observando os termos de uso daquele sistema, realizar seu próprio 
cadastro, proceder à ativação, liberação e bloqueio de acesso dos demais usuários, visando o intercâmbio de informações entre 
este Órgão e os Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins. 
Parágrafo Único. É responsabilidade do "Usuário master" realizar o imediato bloqueio do cadastro do usuário que vier a ser 
desligado deste Órgão ou não mais autorizado intercambiar informações com os Serviços Notariais e Registrais do Estado do 
Tocantins. 
Art. 2º. Todos os pedidos de pesquisa de atos e de certidões devem se limitar a atender interesse direto e exclusivo da 
administração pública, anexando-se o despacho/decisão e o número do processo vinculado ao pedido, sob pena de 
responsabilização disciplinar, cível e criminal. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gurupi-TO, 04 de novembro de 2020 
Publique-se. Cumpra-se. 
NASSIB CLETO MAMUD 
JUIZ DE DIREITO 
 

MIRACEMA 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
3° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC) 
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2ºdo Cível desta cidade e 
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER atodos quantos o presente edital 
virem e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º 0001300-16.2018.8.27.2725, tendo como requerente 
OSVALDINA RODRIGUES PINHEIRO  e Interditando(a) GESÉ CORREIA PINHEIRO e que a sentença de ev. 77, pelo MM. Juiz 
deDireito foi decretada a INTERDIÇÃO de GESÉ CORREIA PINHEIRO conforme teor da parte conclusiva dasentença a 
seguirtranscrita: "... Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto a interdição do requerido GESÉ CORREIA 
PINHEIRO, declarando-o relativamente incapaz, restando incapaz de praticar os seguintes atos sem curador que a represente: 
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e administrar os seus bens, enquanto 
perdurar as causas ora consideradas para a interdição, nos termos doart. 4º, III, do Código Civil (alterado pela Lei 13.146/15) e 
nomeio-lhe curador a autora OSVALDINA RODRIGUES PINHEIRO, que deverá prestar contas na forma do art. 84, § 4º, da Lei 
13.146/15. Em obediência ao disposto no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, 
inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, três vezes, com intervalo de 10 dias. 
Servirá a presente por cópia digitada, assinada eletronicamente e assinada pelo autor abaixo indicado como termo de curador 
definitivo do interditado. Compareça o curador nomeado, em cartório para a assinatura do termo de curador. Providencie a 
serventia a remessa do Mandado de Registro de Interdição ao Cartório de Registro Civil Miracema do Tocantins - TO. Após, 
deverá a parte autora retirar a certidão de inscrição de interdição no Cartório de Registro Civil de Miracema do Tocantins - TO. 
Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Miracema do Tocantins - TO, encaminhando a presente sentença. Servirá a sentença 
como ofício ao Cartório de Registro Civil de Miracema do Tocantins - TO. Custas processuais finais se houverem, a cargo da 
parte autora, aplicando a suspensão de exigibilidade do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. 
P.I.C. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito Titular." Eu Kenya Melissa Bertelle Coelho Pinheiro, mat. 353010 TJ/TO, 
o digitei. Miracema do Tocantins 04/11/2020. 
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NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  PRAZO DE 30 DIAS 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do Cível tramitam os autos n. 0002817-79.2020.8.27.2727– Procedimento Comum Cível  proposta pela ENERGISA 
TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
32.655.445/0001-04, em face de ALVARO GARCIA TEIXEIRA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº M6675668 SSP/MG; HERCULANO GARCIA TEIXEIRA, agricultor, portador da cédula de identidade RG nº 
M5935041 SSP/MG casado com RITA DE CÁSSIA FERNANDES CASTRO TEIXEIRA, do lar, portadora da cédula de identidade 
RG nº MG-5.996.064 PC/MG e LUCIANO JOSÉ TEIXEIRA, agricultor, portador da cédula de identidade RG nº M8105048 
SSP/MG casado com LEILA APARECIDA BUENO TEIXEIRA, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 10405345 
SSP/MG através do presente,  CITA-SE os terceiros  interessados, para que tomem conhecimento da presente ação de 
constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública com pedido de liminar de imissão na posse 
do imóvel de propriedade dos requeridos, localizado no município de Natividade/TO,  denominado Fazenda Becker (Lote 20/1 – 
subdivisão do Lote 20 do Loteamento Gleba Rocinha). Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com 
prazo de 10 (dez) dias, cuja publicação deverá ser providenciada pela parte autora e comprovada nos autos em 30 
dias.Natividade, Estado do Tocantins, aos 28/10/2020. Eu, LENIS DE SOUZA CASTRO, Servidor, digitei. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Processo nº:  0001583-96.2019.8.27.2727  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Acusado: LEANDRO DE SENA ARAÚJO 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, MM. Juíza de Direito da Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de quinze dias virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal nº. 0001583-
96.2019.8.27.2727 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o acusado LEANDRO DE SENA 
ARAÚJO, brasileiro, solteiro, nascido em 19/10/1987, filho de Nelito de Sena Fernandes e Felismina Carneiro Araújo e CPF 
nº 028.572.501-77, demais dados qualificatórios ignorados, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, conforme consta dos autos, fica citado pelo 
presente para responder à ação, por escrito, nos termos do art. 406 da Lei n° 11.689/2008, ficando ainda, o referido 
acusado, citado para todos os demais termos e atos da aludida ação. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Eu, Roberta Eloi Pereira, Escrivã Judicial, digitei, conferi e subscrevi o 
presente. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
AUTOS Nº 0019152-07.2019.8.27.2729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: MAXSUEL CHAVES MAIA 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, da  1ª Vara Criminal de Palmas-TO, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA, COM O PRAZO DE 10 (dez) DIAS, MAXSUEL CHAVES MAIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/11/2000, filho de 
Rosilene Barreira Chaves, atualmente em lugar incerto e não sabido; para justificar o descumprimento das condições impostas 
na audiência de Suspensão Condicional do Processo, realizada no dia 17/12/2019. DESPACHO: "Sem prejuízo, intime o 
acusado por edital para justificar o descumprimento das condições, conforme requerido no evento 32. 3. Decorrido o prazo do 
item 1 e 2, intime-se novamente a defesa do acusado Maxsuel Chaves Maia para manifestação [...]". O presente edital será 
publicado no Diário da Justiça e uma 2ª via ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, 04/11/2020. Eu, DOMINIQUE 
FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50195016620128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GILVAN ALVES FERREIRA, CNPJ/CPF nº 37863193249,  INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50087289320118272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RUY ALBERTO PEREIRA BUCAR, CNPJ/CPF nº 196.815.181-87, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50083682720128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANA MARIA DE ARAUJO DIAS, CNPJ/CPF nº 281.030.841-15, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50068142320138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANA VAZ DE AZEVEDO, CNPJ/CPF nº 329.061.022-53, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50059788420128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HAROLDO SATO, CNPJ/CPF nº 537.893.699-34, INTIMADO para, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50042406120128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WELITON AURELIO PINTO RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 32939850330, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50027021620108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: - ISMAEL SANTANA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 615.980.701-34, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50014328820098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ODIMAR BATISTA NUNES, CNPJ/CPF nº 52751473172, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50011423920108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JURANDIR MARTINS ROSA, CNPJ/CPF nº 13394312115, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de JPL SERVIÇOS DE REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF 03365324000111, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução 
Fiscal - Autos nº 50001482120048272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em seu desfavor, para que tome 
conhecimento da interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência 
bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei e afixada cópia 
no Átrio do Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, 
Capital do Estado do Tocantins, aos 4 de novembro de 2020. Wagner Ferreira Marinho. Escrivão – Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00462231820188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARILENE BILIO RIBEIRO E OUTRO, CNPJ/CPF nº 977.632.681-15, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50093706620118272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VILMA SIMONE RAGO, CNPJ/CPF nº 80167160400,  INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50011132320098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ZELIO LOPES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 79043151149, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: Maria Edite Ferreira de Araújo Moraes, CPF/CNPJ: 799.161.041-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 50203469820128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120008433, inscrita em 
21/1/2010, referente à MULTA-POST; 20120008434, inscrita em 4/1/2012, referente à TXL-FUNC; 20120008435, inscrita em 
4/1/2012, referente à TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.224,82 (um mil 
duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de 
novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PERYSSON OLIVEIRA BUENO COSTA, CPF/CNPJ: 883.736.221-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - 00547060320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190035095, inscrita em 
06/03/2017, referente à MULTA do IPTU; 20190035096, inscrita em 04/01/2019, referente à MULTA do IPTU REV; 
20190035097, inscrita em 24/05/2019, referente à MULTA do IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 3.463,14 (Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quatorze Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s): AILTON AUGUSTO CUNHA, CPF: 534.282.186-04, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - 50316558220138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130023678, inscrita em 31/01/2011, referente à 
MULTA do TXL-SANIT; 20130023679, inscrito em 31/01/2012, referente à MULTA do TXL-FUNC; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.350,34 (três mil trezentos e cinqüenta reais e trinta e quatro centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio:  JOSÉ ROBERTO NAVES. CNPJ/CPF: 826.823.481-49,  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  50024816720098272729, 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). 20090071262, inscrita em 13/03/2006, 
referente à ISS-PD; 20090071264, inscrita em 12/03/2008, referente à TXL-FUNC; 20090071266, inscrita em 13/01/2009, 
referente à TXL-FUNC; 21411.4.94308.9, inscrita em 27/01/2006, referente à TXL-FUNC,  cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 17.328,42 (dezessete mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio:  CRISTIANE ABRANTES LEAO. CNPJ/CPF: 343.164.931-91 ,  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  50009092320028272729, 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). B-560/2001, inscrita em 
22/08/2001, referente à AUTO DE INFRAÇÃO; B-565/2001, inscrita em 22/08/2001, referente à AUTO DE INFRAÇÃO; B-
564/2001, inscrita em 22/08/2001, referente à AUTO DE INFRAÇÃO; B-563/2001, inscrita em 22/08/2001, referente à AUTO 
DE INFRAÇÃO;  B-562/2001, inscrita em 22/08/2001, referente à AUTO DE INFRAÇÃO,  cujo valor até a data do ajuizamento 
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do referido feito executivo era de R$ 841.098,88 (oitocentos e quarenta e um mil e noventa e oito 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 Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA. CNPJ/CPF: 
03.443.434/0001-54 ,  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  00026878820178272729, 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-3060/2016, inscrita em 26/10/2016, referente à PROCON,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 10.372,12(dez mil trezentos e setenta e dois reais e doze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  H R C COM.DE MAT.DIDAT.E PROM.DE EVENTOS LTDA. CNPJ/CPF: 
07.091.676/0007-72,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00025573520168272729, 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). 
20150013458, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20150013459, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS; 
20150013460, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; 20150013461, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF,  cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.512,94 (Um Mil e Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Quatro 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  PEDRA GRANDE S/A. CNPJ/CPF: 02.835.678/0002-09,  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  00479455320198272729, 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). 20190026952, inscrita em 
06/03/2017, referente à TLF; 20190026966, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20190026967, inscrita em 24/05/2019, 
referente à IPTU REV; 20190026968, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU VER; 20190026969, inscrita em 04/01/2019, 
referente à IPTU VER; 20190026970, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU VER; 20190026971, inscrita em 04/01/2019, 
referente à IPTU VER; 20190026972, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU VER; 20190026973, inscrita em 04/01/2019, 
referente à IPTU VER; 20190026974, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU VER; 20190026976, inscrita em 06/03/2017, 
referente à IPTU; 20190026977, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU VER; 20190027085, inscrita em 24/05/2019, 
referente à IPTU REV,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 45.183,15 (Quarenta e Cinco 
Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Quinze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
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garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de 
novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado VINICIUS CAETANO & ADVOGADOS S/S. CNPJ/CPF: 19.174.958/0001-
27,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00457267220168272729, 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). 20160020116, 
inscrita em 15/08/2016, referente à ISS-NFSE,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
13.195,69 (Treze Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50429078220138272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de IARA DOMINGUES 
SOARES GUIMARÃES, CNPJ/CPF nº 32843194172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 68 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcritos: "... “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 quitados. 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 00288420220158272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de WALTEIR LAZARO 
DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 51502577100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcritos: "... “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/TO, 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 00012411620188272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de AMPM CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA, CNPJ/CPF nº 11832695000194, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 42 dos autos 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4846 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2020 29 

 

 
 

em epígrafe, a seguir transcritos: "... “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$ 3.843,09 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e nove centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via 
BacenJud no evento 29. 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.” 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0005209-53.2015.8.27.2731 
Acusado: ROMARIO ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
Infração; Artigo 157, §1º, do CPB. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o virem, ou dele tiver em prazo de 60 (sessenta) dias conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado ROMARIO ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/08/1.994, natural de 
Paraíso do Tocantins/TO, portador do RG nº928868SSP/TO, filho de Antonio Nunes de Oliveira e Ilda Alves Teixeira,o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido,conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica do inteiro teor 
INTIMADO da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou 
assim transcrita:Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei7.210/84, DECLARO 
EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s)execução(ões) penal(is). 
Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 27 de Outubro 2020. (27/10/2020). Eu (Angel Yuri Marques 
Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0003459-11.2018.8.27.2731      
Acusado: DIVINO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DOS REIS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado DIVINO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DOS REIS, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido 
aos 08.12.1958, filho de Cipriano Dias dos Reis e Raimunda Barboza Teixeira, RG nº 665.776 2ª via e CPF nº 032.959.341-26, 
residente na Rua L-10, nº 10, Setor Aeroporto, Divinópolis/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA 
CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, julgo 
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR DIVINO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DOS REIS, qualificado 
nos autos, como incurso nas penas do artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, ambos do 
Código Penal, sob a incidência da Lei Federal n.º 11.340/2006. PENA DEFINITIVA: fica o réu DIVINO DA CONCEIÇÃO 
TEIXEIRA DOS REIS, definitivamente condenado a pena de 4 (quatro) meses de detenção. Destaco que, atualmente, as penas 
de reclusão, detenção e prisão simples são cumpridas, na Comarca de Paraíso, efetivamente da mesma maneira: se regime 
fechado, na Casa de Prisão Provisória, se regime semiaberto também na Casa de Prisão Provisória, mediante pernoite, e se 
regime aberto, mediante comparecimento mensal em Juízo e imposição de outras condições. Desse modo, não se vislumbra 
qualquer prejuízo ao réu no cumprimento sobreposto das penas de detenção e prisão simples. Sobre o artigo 76 do Código 
Penal, a lei, quando fala em pena mais grave, não está se referindo à quantidade ou outro elemento, mas à sua qualidade, ou 
seja, a reclusão, detenção e prisão simples. Antigamente, existia uma diferença na execução dessas penas. Hoje em dia, 
contudo, não se faz mais esta distinção, executam-se do mesmo modo todas elas. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, 
alínea ‘c’, do Código Penal e em face das circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo diploma, determino o cumprimento 
inicial da pena no regime ABERTO. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o 
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delito ter sido cometido com violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Custas pelo réu. Tendo respondido ao 
processo solto, poderá recorrer nesta condição. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os 
fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os 
autos de execução e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive, a vítima. Paraíso do Tocantins, 13 de abril de 
2020." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (26 de Outubro de 2020) (26/10/2020). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL-Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0001656-56.2019.8.27.2731   requerida por Gildete Luz e Sousa em face de Baruche Sousa 
Coutinho; onde foi decretada por sentença a interdição da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: 1. Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Curatela” e com o assunto “Tutela e Curatela, 
Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autor GILDETE LUZ E SOUSA e como ré BARUCHE SOUSA COUTINHO. Pede a 
autora seja o requerida submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em 
síntese, que: a) é mãe do interditando, ambos residindo no mesmo endereço; b) o interditando é totalmente dependente de 
terceiros para alimentação, higiene e vestimenta e toda a documentação, não tendo condições físicas e mentais de ficar se 
locomovendo até o cartório para a confecção de procurações intermináveis por instrumento público, com dificuldades inclusive 
para assinar seu nome e, até pelo fato de que ela deverá ser renovada periodicamente, bem como cartão de recebimento da 
aposentadoria por invalidez; Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (ev. 1, RG3, RG4 e CERTNASC5) e 
laudo médio (ev. 1, LAU7). Curatela provisória instituída ao evento 9, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do réu, a 
qual prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. O requerido foi citado (ev. 19), compareceu à audiência 
de interrogatório designada, não sendo possível sua oitiva por não verbalizar, na oportunidade, a curadora especial nomeada, 
ofereceu contestação, pugnando pela perícia médica, sendo determinada, no mesmo ato, pelo juízo (ev. 23). Laudo pericial 
juntado no evento 39. As partes foram intimadas dos laudos (evs. 40 e 41). A curadora especial não se opôs ao laudo (ev. 61). 
Instado, o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial (ev. 64). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. 
Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta 
julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a 
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se a requerida à interdição parcial, bem assim se o autor reúne as 
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, 
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos 
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo 
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso 
em tela, o requerido GILDETE LUZ E SOUSA deve realmente ser interditado, pois, examinado (ev. 39), concluiu-se que “possui 
Paralisia cerebral e Retardo mental grave (CID F72) desde o nascimento, bem como, apresenta grau grave de comprometimento 
cognitivo, com dependência de terceiros para as atividades de vida habitual e civis”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos 
apresentados por este Juízo, que o transtorno mental do requerido é crônico, resultando em alterações importantes no seu 
comportamento, repercutindo, especificamente, em sua comunição, nas habilidades sociais, autocuidado, auto-orientação, 
trabalho, saúde e segurança, comprometendo ainda seu discernimento e a capacidade de gerir seus bens e sua vida civil. 
Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de a requerida não ter sozinha condições de administrar seus 
bens, afigura-se necessário submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa do curador, extrai-
se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – RG3, RG4 e 
CERTNASC5), demonstrou ser comprometido com o bem estar do filho, segundo o acompanhamento médico e comparecimento 
em audiência (evs. 23 e 39). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do 
disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há 
tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, 
indubitavelmente, idôneo. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve 
demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 
1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a 
cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. 
II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No 
mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da 
finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
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Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; 
e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, o que faço para: a) DECLARO a incapacidade parcial do requerido BARUCHE SOUSA COUTINHO, para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEIO-LHE a autora 
GILDETE LUZ E SOUSA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e 
caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do 
Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no 
artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio 
do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 
06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, 
a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º 
e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, visto que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (ev.9) 
(art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, 
em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. 
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0007366-57.2019.8.27.2731    requerida por Ernandes Afonso Pereira em face de Nadir de Morais 
Pereira onde foi decretada por sentença a interdição da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: 1. Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Curatela” e com o assunto “Tutela e Curatela, 
Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autor ERNANDES AFONSO PEREIRA e como ré NADIR DE MORAIS PEREIRA. 
Pede o autor seja a requerida submetida à curatela, bem assim seja ele nomeado ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, 
em síntese, que: a) é filho da interditanda; b) a interditanda não apresenta capacidade de externar sua vontade e auto 
determinar-se, pois é possuidora da doença Demência de Alzheimer/Mista (CID G30.1), uma doença progressiva que a afeta de 
forma crítica e irreversível; c) a interditanda possui mais três filhos. Todavia, todos concordam em passar a curatela ao 
irmão/Autor, conforme declaração, pois este é quem vem há vários anos cuidando da saúde da Interditanda, acompanhando-a 
ao médico e em demais cuidados que são necessários. Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (ev. 1, 
RG3, DOC PESS4, DOC PESS11, DOC PESS12 e DOC PESS13), laudo médio (ev. 1, LAU7), declarações de anuência (ev. 1, 
DECL8, DECL9 e DECL10), certidão de casamento dos filhos (ev.12), fotos (ev. 13) e certidão de óbito do falecido esposo da 
requerida (ev.16). Curatela provisória instituída ao evento 20, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do réu, a qual 
prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. O requerido foi citado e apresentou contestação por negativa 
geral através da curadora nomeada (ev.33). Inviável a realização do Interrogatório, bem assim, da inspeção judicial em razão da 
Pandemia de COVID-19. Laudos da Equipe Multidisciplinar juntados nos eventos 42 e 43. As partes foram intimadas dos laudos 
(evs. 42, 45 e 50) e em nada impugnaram.  É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o procedimento especial 
aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando 
inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária 
suficiente para submeter-se a requerida à interdição parcial, bem assim se o autor reúne as condições mínimas necessárias para 
exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a 
interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de 
“interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso em tela, a requerida NADIR DE 
MORAIS PEREIRA deve realmente ser interditada, pois, no laudo (ev. 42), concluiu-se que “é dependente de cuidados diários 
básicos e especializados, desde as refeições, ministrar seus medicamentos a gerir seus rendimentos devido a Doença de 
Alzheimer. Diante dos fatos expostos, não subsistem dúvidas acerca do estado de senilidade da idosa, já agravado pela Doença 
de Alzheimer. Sugiro ao exercício da Curatela provisória em Tutela de Urgência de Nadir ao filho/autor Ernandes Afonso, como 
representante dos demais entes da família, que reúne condições de mantê-la em um ambiente saudável, seguro, harmonioso e 
com afeto”. O laudo constante na inicial atesta que “sendo a demência de Alzheimer/Mista uma doença progressiva, irreversível 
e degenerativa. Apresenta de acordo quadro clínico de comorbidades acima citadas dependência total para atividades de vida 
diária como vestir-se, para alimentação, higiene, medicações e auxílio para locomoção. Necessitando assim de cuidados em 
período integral”. Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de a requerida não ter sozinha condições de 
administrar seus bens, afigura-se necessário submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa do 
curador, extrai-se que o autor é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – DOC 
PESS4), demonstrou ser comprometido com o bem estar da mãe, segundo declarações dos irmãos (ev. 1, DECL8, DECL9 e 
DECL10) e laudos da Equipe Multidisciplinar (evs. 42 e 43). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código 
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Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de 
pressuposto lógico, haja vista que há tempos o autor vem auxiliando para que sejam proporcionados a ré os cuidados 
necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idôneo. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, 
mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial 
(arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. 
Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, 
contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em 
montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. 
Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, 
sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª 
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. 
CONFIRMO a decisão proferida no evento 20; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de 
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial da 
requerida NADIR DE MORAIS PEREIRA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por 
prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE o autor ERNANDES AFONSO PEREIRA como seu CURADOR DEFINITIVO; 3. Fica o 
curador dispensado do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDO de que poderá ser chamada a 
qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência 
ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-
SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se 
disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, 
constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, 
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC).  Com o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 
09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo 
sistema. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 04/11/2020; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário 
digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em 
_____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PIUM 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS Nº: 0000123-89.2015.827.2735 
Chave nº 175043017120 
Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: DENISON DE ARAUJO CUBA 
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Pium, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Única Serventia 
Criminal tramita os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário nº 00022659020208272735, Chave nº 175043017120, 
figurando como acusado: DENISON DE ARAUJO CUBA, brasileiro, nascido aos27/12/1985, filho de Valda Barbosa de Araújo e 
RosenoJosé Cuba, portador do CPF de nº 044.951.571-08, resi-dente na Rua Manoel Pereira Alves, Centro, na cidade deLagoa 
da Confusão/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada conforme 
certidão do ev. 06 da carta precatória de nº 00031238420208272715, como incurso nas sanções do art. como incurso no art. 
180, caput. E, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme em referência, não sendo possível citá-lo 
pessoalmente, CITO-O pelo presente edital com prazo de 30 (trinta) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação 
nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Na resposta, os acusados poderá argüir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até no 
máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Ficando advertido, de que não sendo 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o Juiz nomeará defensor para ofereê-la, 
concedendo-lhe vistas dos autos por 10 (dez) dias (artigo 396-A, § 2º, do CPP). E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e especialmente aos acusados, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da 
Lei. Comarca de Pium, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (06/10/2020). Elaborado e 
digitado por LUIZA MONTEIRO VALADARES, Técnica Judicial de 1ª Instância e assinado eletronicamente pelo Dr. JORGE 
AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito. 
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PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS  
O Doutor Willian Trigilio Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. 
F A Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de Usucapião n.º  0002702-31.2020.8.27.2736 , tendo como parte autora GLARICE RATAJCZYK REAMI e 
outro em desfavor de NELSON ALBERTO PULICE, sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes, incertos 
e desconhecidos, (942 e 232,inciso IV do CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 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 06/10/2020 . Eu, Flávia Coelho Gama Klein, Tecnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 5000428-89.2009.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL- ANP 
Requerido: AUTO POSTO DINAMICO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ:01.127.161/0001-03 e/ou VERA LUCIA 
PESSOA GODOI- CPF: 31000444104 
A Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, juiza de direito substituta desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este meio CITAR o requerido AUTO POSTO DINAMICO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ:01.127.161/0001-
03 e/ou VERA LUCIA PESSOA GODOI- CPF: 31000444104, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo 
de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 134.006,40, devidamente atualizada, acrescida dos juros, encargos previstos no Decreto-Lei 
1025/69, alterado pelo Decreto-Lei 1645/78, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para 
garantir a execução em consonância que a legislação em vigor, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens 
quanto bastem a plena execução da dívida, Poderá ainda oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 
disposto no art. 16, LEF (6.830/80), nos termos do despacho exarado pelo MM Juiza de Direito substituta desta 2ª Vara Cível nos 
autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de 
acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro 
Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam 
alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0009737-49.2014.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RODRIGO TEIXEIRA 
SOARES MOREIRA, CNPJ/CPF nº 04631023635, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:Diante do exposto e com 
fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO EXTINTA a presente 
execução fiscal, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do adimplemento da dívida executada pelo(a) devedor(a). Em 
observância ao princípio da causalidade e considerando que o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da 
execução, condeno o(a) executado(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 
10% sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, homologando o pagamento em 
caso da verba já ter sido adimp Inexistindo recurso de ambas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, bem como 
expeça-se o necessário para o cancelamento de eventuais penhora/arresto efetuado nos autos. Publicado pelo sistema. 
Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se baixa. 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Eu _____, CRISTIAN BARROS LEITE, que digitei e assino por determinação judicial. 
Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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XAMBIOÁ 
Diretoria do foro 

Portarias 
INVENTÁRIO ALMOXARIFADO 2020 - COMARCA DE XAMBIOÁ 

  
Exma. Sra. Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta Juíza de Direito, Diretora do Foro, desta Comarca de Xambioá/TO, 
no uso das atribuições legais e etc., 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000019428-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020; 
Art. 1º Designar as servidoras Adriana Silva Cavalcante, matrícula: 353632, Maria de Fátima Vieira Rolin, matrícula: 352588 e  
Edileusa Lopes Costa Nunes, matrícula 9170,  para, sob a Presidência da primeira, comporem a Comissão de Inventário 
Anual dos Materiais do Almoxarifado da Comarca de Xambioá/TO, visando o levantamento dos materiais.  
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se 
  

Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 0000714-16.2017.8.27.2724 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: REJANE DO SOCORRO PEREIRA NASCIMENTO 
Advogado: ELIEL LUIZ DE MACEDO (DPE)   DP9085742 
Requerido: ADAILSON NASCIMENTO DA SILVA 
O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, 
CITA o requerido abaixo identificado para o disposto no campo finalidade: CITAÇÃO do requerido ADAILSON NASCIMENTO DA 
SILVA, pessoa física, filho de Ribamar Ibrapino da Silva e Francisca Nascimento da Silva, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da presente demanda, e, para, querendo no prazo de 15 (quinze) dias CONTESTE a ação 
sob pena de confissão e revelia dos fatos articulados na inicial como verdadeiros, art. 335 e 344 do NCPC. DECISÃO: "(...) 
Considerando que o Requerido encontra - se em lugar incerto e não sabido, cite - o por edital, com as advertências legais, 
consignando-se que o prazo para resposta é de 15 (quinze) dias. Expeça - se o necessário. Cumpra - se. Itaguatins - TO, 14 de 
outubro de 2019. Marcelo Eliseu Rostirolla Juiz de Direito (...)". 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. Itaguatins/TO, 27 de agosto de 2020. Eu, ANA CLARA DA SILVA ABREU DO NASCIMENTO, 
Estagiária do NACOM, que digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de 
Direito da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos nº 0000466-79.2019.8.27.2724 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: EDIMAR DIAS FRAZÃO 
Advogado: ELIEL LUIZ DE MACEDO (DPE)   DP9085742 
Requerida: MARIA DE NAZARÉ SALES FRAZÃO 
O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, 
CITA a requerida abaixo identificada para o disposto no campo finalidade: CITAÇÃO da requerida MARIA DE NAZARÉ SALES 
FRAZÃO, pessoa física, filha de Albertina Sales Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da presente demanda, e, para, querendo no prazo de 20 (vinte) dias CONTESTE a ação sob pena de confissão e revelia dos 
fatos articulados na inicial como verdadeiros, art. 335 e 344 do NCPC. DECISÃO: "(...) Defiro a assistência judiciária gratuita, na 
forma do art. 98 e 99 §3º do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de citação por edital formulado na petição inicial. Nos 
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termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o 
lugar em que se encontrar o citando. Observando-se as regras do art. 257 do Código de Processo Civil, em duas publicações 
distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico com subsequente associação da Defensoria 
Pública para contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II do art. 72 do CPC). Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se. Itaguatins- TO, de 03 de setembro de 2019. Jefferson David Asevedo Ramos Juiz de Direito (Portaria nº 190/2019 - 
DJe n° 4435) (...)". 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. 
Itaguatins/TO, 27 de agosto de 2020. Eu, ANA CLARA DA SILVA ABREU DO NASCIMENTO, Estagiária do NACOM, que digitei 
e subscrevi. Assinado eletronicamente por LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível da 
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
MIRANORTE 

1ª Escrivania Cível  
  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0004031-11.2020.8.27.2726/TO  
AUTOR: SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA  
AUTOR: SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA  
AUTOR: DIONE RODOVALHO COSTA  
AUTOR: DIOGO RODOVALHO COSTA  
AUTOR: CRISTIANO PEREIRA ABDALLA  
AUTOR: CRISTIANO PEREIRA ABDALLA  
AUTOR: ANNA LUIZA VIANA E SILVA RODOVALHO  
AUTOR: ANNA LUIZA VIANA E SILVA RODOVALHO  
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ  
  

EDITAL Nº 1581757 
  
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS  
Edital expedido para conhecimento das partes e de terceiros interessados, nos termos e para os fins do artigo 52, §1º da Lei 
11.101/2005, nos autos do processo da recuperação judicial n° 0004031-11.2020.827.2726 de DIONE RODOVALHO COSTA, 
ANNA LUIZA VIANA E SILVA RODOVALHO, CRISTIANO PEREIRA ABDALLA e SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA, 
membros do GRUPO RODOVALHO, com prazo de 15 (quinze) dias para habilitações ou divergências. O Exmo. Sr. Dr. Ricardo 
Gagliardi, MM. Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Miranorte - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, devidamente instruído e depois de preenchidas as formalidades legais, 
fora, por decisão exarada no evento n° 18, datada de 15 de outubro de 2020, DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de DIONE RODOVALHO COSTA, ANNA LUIZA VIANA E SILVA RODOVALHO, CRISTIANO 
PEREIRA ABDALLA e SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA, membros do GRUPO RODOVALHO, ajuizado em 14 de 
agosto de 2020, cujo resumo do pedido inicial, da decisão e da relação de credores segue transcrito adiante: INICIAL: Trata-se 
de pedido de recuperação judicial apresentado por DIONE RODOVALHO COSTA, ANNA LUIZA VIANA E SILVA RODOVALHO, 
casados, CRISTIANO PEREIRA ABDALLA e SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA, casados, todos com suas 
qualificações e documentos pessoais anexos junto a inicial, membros do GRUPO RODOVALHO. Os autores ressaltam, 
inicialmente, que constituem um Grupo Econômico de fato voltado à produção agropecuária, com vários imóveis rurais 
distribuídos em várias cidades dos Estados de Tocantins. A este teor, pontuam que: “Os produtores rurais em questão, que 
compõem o Grupo Econômico Rodovalho, possuem seu principal estabelecimento, bem como concentram o maior volume de 
negócios, no distrito de Dois Irmãos do Tocantins”. Sobre os fatos que ensejaram o presente pedido, a empresa relata que: 
“Grupo surgiu em 2013 no Sul do Tocantins através da aquisição de imóveis rurais e implementação da atividade pecuária no 
município de Peixe - TO. No ano de 2015 expandiu os negócios adquirindo um imóvel rural de no município de Rio Sono - TO, 
para implementar a pecuária. No ano de 2016 abriu uma nova unidade com a aquisição de terras no município de Dois Irmãos 
com a finalidade de cultivo de soja e Milho, bem como pecuária. (...) Na Safra 2015/16 aconteceu uma forte seca nos estados do 
Tocantins, Maranhão e Piauí. Foram 45 dias sem chuva nos meses de fevereiro e março, período em que a lavoura está em 
formação. A Safra (plantio de soja) e a “Safrinha” (plantio de milho), ficaram comprometidos, em consequência, sofreram com a 
alta inadimplência por parte dos Produtores, cerca de 20% do Faturamento total da empresa. (...) Na safra 2017/2018 sendo o 
segundo plantio na região, as práticas culturais foram melhoradas, substituições de equipe foram realizadas, todavia houve 
outros problemas como: problema de vigor de semente, material de soja não respondeu ao tipo de solo da região, forte pressão 
de doença fúngica (antracnose) e novamente chuva na colheita, resultando em uma média abaixo do custo de produção. (...) Na 
safra 2018/2019 o grupo continuou acreditando e investindo na região de dois irmãos, bem como abriu uma nova unidade em 
Miracema do Tocantins. A safra foi marcada por um ótimo plantio em Dois Irmãos, todavia castigado por uma seca de 25 dias, 
um plantio atrasado em Miracema devido a baixos volumes de chuvas, causando o não desenvolvimento da cultura devido a 
pouca chuva, período de plantio tardio e solo novo, resultando em perda de 100% da lavoura. (...) Na safra 2019/2020 os 
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investimentos continuaram com a abertura de uma nova unidade de produção localizada no município de Lagoa do Tocantins. 
Novos colaboradores contratados, equipe melhorada, serviços aprimorados, no entanto, tais investimentos não atingiram o 
faturamento necessário. (...) Em Dois Irmãos foi realizado um plantio de qualidade, bem como a condução da lavoura e uma 
colheita estressada com excesso de chuvas, todavia ainda sim com bons resultados. Já em Miracema, houve formação de 
pastagens e construção de cercas, para a instalação da pecuária no ano de 2020, contudo ainda não apresentou faturamento. 
Lagoa do Tocantins, por seu turno, foi realizado um preparo de solo com excelência, porém por ser solo recém preparado 
associado a não modulação da soja e agravado por um veranico de 15 dias no período de florescimento da soja, a produtividade 
foi baixíssima, o que afetou a boa produtividade obtida em dois irmãos (apesar de chuva na colheita) abaixando a média geral do 
grupo na presente safra. Após breve histórico sobre a experiência profissional e a formação das atividades da empresa, a inicial 
traz também a relação de cidades onde exercem atividade econômica, sendo Dois Irmãos, Miracema, Lagoa do Tocantins, 
Ipueiras, Peixe e Cristalândia, no cultivo de soja, milho e criação de gado. A inicial fora instruída com os documentos elencados 
no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005. Após determinada no evento 10, a comprovação da competência desse juízo, sendo ou não, 
Dois Irmãos o local onde a empresa concentra o centro principal de suas atividades comerciais. Os autores no evento 11 
apresentaram relação de imóveis rurais situados no município de Dois Irmãos, com suas respectivas certidões de registro de 
imóveis, sendo 12 (doze) imóveis, sendo que existem ainda outros 10 (dez) imóveis nas demais cidades já citadas. DECISÃO: 
Inicialmente, visto que, estando presentes, ao menos em um exame formal preambular próprio desta fase processual, os 
requisitos legais, DEFIRO o processamento da recuperação judicial de DIONE RODOVALHO COSTA, ANNA LUIZA VIANA E 
SILVA RODOVALHO, casados, pessoa física e jurídica, CRISTIANO PEREIRA ABDALLA e SUELY APARECIDA RODOVALHO 
ABDALLA, casados, pessoa física e jurídica, todos integrantes do GRUPO RODOVALHO, em consequencia: 1 - Nomeio como 
administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) J. FARIAS ADVOCACIA, CNPJ n° 37.518.571/0001-22, inscrição na OAB nº 778, 
representada por sua sócia Jéssica Peixoto de Farias, OAB/TO nº 6.658, situada na Quadra 501 Sul, Conj. 01Lt. 06, Avenida 
Teotônio Segurado, Edifício Amazônia Center, 4º Andar, Sala 402, Palmas - TO, telefone: (63) 3216-3564 / (63) 9 9206 - 2615, 
email: jessica@jfarias.com.br, para os fins do art. 22, III, devendo ser intimada, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o 
termo de compromisso, sob pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05, 
ficando autorizada a intimação via e-mail institucional. INFORMO A NECESSIDADE DA EMPRESA ADMINISTRADORA EM 
MANTER ESCRITÓRIO OU FILIAL EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO DO TOCANTINS. 2 - Considerando ainda a 
capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 
desempenho de atividades semelhantes, arbitro os honorários em 2% (dois por cento) do valor total do quadro de credores, a 
serem pagos em 30 (trinta) parcelas mensais vencidas todo dia 05 de cada mês, a partir da publicação desta decisão. Os 
pagamentos devem ser feitos diretamente na conta bancária da Administradora Judicial, cujos dados deverão ser informados aos 
autores. 3 - Ressalto que tal valor atende aos requisitos elencados pelo artigo 24 da Lei 11.101/2005 e não é causa de 
aviltamento ao profissional nomeado, tampouco, de oneração excessiva do grupo em recuperação. 4 - Deve o administrador 
judicial informar o juízo a situação da empresa em 15 dias, para fins do art. 22, II, “a” (primeira parte), da Lei n. 11.101/05, por 
meio de relatório circunstanciado. 5 - Caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do processo e o cumprimento dos 
prazos pelas recuperandas. 6 - Quanto aos relatórios mensais, deverá o administrador judicial apresentá-los mensalmente, 
conforme lhe determina o artigo 22, II, “c”, da lei de Regência. 7 - Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, determino a 
“dispensa da apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação 
com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”, no caso, a devedora, observando-se 
o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão “em Recuperação Judicial”, oficiando-se, inclusive, 
às juntas comerciais competentes para as devidas anotações. 8 - Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, “a 
suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores”, na forma do art. 6º da LRF, devendo permanecer “os 
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as 
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei”, providenciando as devedoras as 
comunicações competentes (art. 52, § 3º). 9 - Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, às devedoras a 
“apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus 
administradores”, sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao 
passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser, 
sempre, direcionados ao incidente já instaurado, as partes devem zelar para que não ocorra tumulto processual. 10 - O grupo em 
recuperação, deverá, ainda, apresentar as informações e documentos solicitados pela administração judicial por meio dos 
sistemas eletrônicos por ela fornecidos, bem como, franquear acesso à todas as suas propriedades sempre que solicitado. 11 - 
Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver 
estabelecimentos e filiais (LRF, art. 52, V), providenciando o grupo em recuperação o devido encaminhamento. 12 - O prazo para 
habilitações ou divergências aos créditos relacionados (pelos devedores) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do 
respectivo edital (LRF, art. 7º, § 1º). 13 - Expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, onde, para conhecimento de 
todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos art. 7º, § 1º da LRF. 14 - No 
mesmo prazo, deverá o grupo em recuperação enviar a lista de credores em formato editável (Excel) à Secretaria deste Juízo e à 
Administração Judicial nomeada, no prazo de 05 dias, a fim de que se providencie a publicação do edital a que se refere o art igo 
7º, § 1º da Lei de Regência. 15 - Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras (art. 
7º, § 1º), que são dirigidas ao administrador judicial, deverão ser entregues pessoalmente ou por meio de carta com Aviso de 
Recebimento (AR), desde que postada dentro do prazo legal informado acima, para o endereço: Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 
06, Avenida Teotônio Segurado, Edifício Amazônia Center, 4º Andar, Sala 402, Palmas - TO, CEP 77.016-002. 16 - O plano de 
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recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de 
convolação da recuperação judicial em falência. 17 - Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 
53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções. 18 - Intime se as Fazendas Públicas nas três 
esferas para ciência da presente demanda, através do sistema eproc. Habilite-se. RELAÇÃO DE CREDORES:  
  

RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES 
NOME DO CREDOR CPF/CNPJ VALOR CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO 

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 3.667.476,12 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 
R$ 2.992.120,43 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 2.000.000,00 GARANTIA REAL BANCO 
DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.947.047,85 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 
1.739.203,01 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.411.456,41 GARANTIA REAL BANCO DO 
BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.360.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 
1.345.628,56 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.300.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO 
BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.276.983,12 GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 
1.200.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 995.678,33 GARANTIA REAL BANCO DO  
BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 980.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 915.521,65 
GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 884.368,29 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 723.084,78 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 687.963,79 GARANTIA 
REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 623.313,90 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 605.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 558.289,37 GARANTIA 
REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 534.392,77 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 500.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 446.678,45 GARANTIA 
REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 280.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 291.999,78 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 265.905,98 GARANTIA 
REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 238.387,50 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 228.000,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 224.957,41 GARANTIA 
REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 220.180,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 209.506,00 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 208.016,10 GARANTIA 
REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 180.177,61 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 
00.000.000/7495-08 R$ 168.489,64 GARANTIA REAL BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 129.338,92 GARANTIA 
REAL BANCO DO   BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 61.083,62 GARANTIA REAL 
BANCO DO   BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 26.187,50 GARANTIA REAL 
BANCO DO  BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 24.000,00 GARANTIA REAL 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 1.612.622,20 GARANTIA REAL BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 
R$ 525.309,80 GARANTIA REAL BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 72.841,22 GARANTIA REAL 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 22.473,82 GARANTIA REAL 
BANCO DA AMAZONIA S/A 04.902.979/0142-85 R$ 2.466.394,84 GARANTIA REAL 
PAULO TRAMONTINI 671.151.440-87 R$ 3.000.000,00 GARANTIA REAL 
J D P DA SILVA EIRELI 24.392.341/0001-18 R$ 8.000,00 ME/EPP  
W A FAZENDAS BRASIL AGRONEGOCIOS EIRELI 31.532.889/0001-81 R$ 20.400,00 ME/EPP 
RAVICKSON ALEXANDRE DAHME 33.957.962/0001-92 R$ 5.000,00 ME/EPP  
JURACI LUIZ DAHMER -ME 10.736.026/0001-56 R$ 15.000,00 ME/EPP  
RODOBENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 32.698.111/0001-00 R$ 1.150,00 ME/EPP 
FERREIRA RGM AUTO PEÇAS LTDA - ME 11.132.069/0001-95 R$ 2.700,00 ME/EPP 
WC FERREIRA - RURAL PLANEJAMENTO 23.451.120/0001-00 R$1.380,00 ME/EPP  
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 576.240,72 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 320.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 216.426,67 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 205.395,17 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 63.780,47 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 32.443,21 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 422.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 304.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 608.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 191.305,92 QUIROGRAFÁRIO BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 
R$ 157.616,21 QUIROGRAFÁRIO BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 24.460,21 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 191.305,92 QUIROGRAFÁRIO BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 
R$ 191.305,92 QUIROGRAFÁRIO BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 50.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 22.400,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-13 R$ 11.800,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-14 R$ 10.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
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BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-15 R$ 10.000,00 QUIROGRAFÁRIO 
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 11.717,40 QUIROGRAFÁRIO  
JOSÉ UBIRACY MARTINS CAVALCANTE 161.106.221-00 R$ 600.010,73 QUIROGRAFÁRIO 
GASPAR CARMANHAN DA SILVEIRA JUNIOR 105.277.778-38 R$ 512.975,00 QUIROGRAFÁRIO 
RITA DE CASSIA RIBEIRO CARMANHAN DA SILVEIRA 270.400.578-83 R$ 512.975,00 QUIROGRAFÁRIO  
ROBERTO PAHIM PINTO 621.641.988-91 R$ 4.486.500,00 QUIROGRAFÁRIO ALONSO PUGAS DA GLÓRIA 048.582.481-78 
R$ 7.072,33 TRABALHISTA 
ANDRE ALVES CRUZ 980.800.831-34 R$ 14.050,33 TRABALHISTA 
DIVALDO SANTOS MELO 072.993.678-31 R$ 15.825,48 TRABALHISTA 
ERLANE NEVES XAVIER 057.827.821-96 R$ 6.090,31 TRABALHISTA 
FABIO SARAIVA BRITO 036.933.541-46 R$ 9.527,69 TRABALHISTA 
GLEUSTON DA SILVA VIANA 053.726.691.79 R$ 4.924,55 TRABALHISTA 
MARUZAM G. DOS REIS 700.680.351.95 R$ 7.908,40 TRABALHISTA 
MIGUEL WILSON DA SILVA 012.074.651-43 R$ 5.850,33 TRABALHISTA  
SANDRA SANTOS GONÇALVES 025.181.751-21 R$ 4.731,93 TRABALHISTA  
WALLECE VIEIRA DE BRITO 031.870.811-69 R$ 3.560,02 TRABALHISTA 

R$ 49.015.908,69 
FAZ SABER, FINALMENTE, que ficam os credores advertidos de que, na conformidade do § 1º do art. 7º, da Lei 11.101/2005, 
terão o prazo de 15 (quinze) dias, contado da publicação do presente edital, para apresentarem habilitações ou divergências 
quanto aos créditos relacionados pela Recuperanda DIRETAMENTE ao administrador judicial, J. FARIAS ADVOCACIA, CNPJ n° 
37.518.571/0001-22, inscrição na OAB nº 778, representada por sua sócia JÉSSICA PEIXOTO DE FARIAS, OAB/TO nº 6.658, 
situada na Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 06, Avenida Teotônio Segurado, Edifício Amazônia Center, 4º Andar, Sala 402, 
Palmas/TO, telefone: (63) 3216-3564 / (63) 9 9206-2615, email: jessica@jfarias.com.br. As habilitações de créditos apresentadas 
nos autos não serão consideradas. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Miranorte/TO.  Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
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 de DESPEJO POR 
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA nº 0004623-80.2019.8.827.2729, Chave n. 567629745819, em que 
MARCELO SGARIONI move em desfavor de Sandra REIJANIA PEREIRA DE JESUS e INSTITUTO GESTÃO MEIO AMBIENTE 
E SOCIEDADE e outra. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia 
publicada no Diário da Justiça, CITA SANDRA REIJANIA PEREIRA DE JESUS, brasileira, solteira, contadora, inscrita no CPF nº 
885.354.521-68 e INSTITUTO GESTÃO MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 10.275.967/0001-30, representado por sua presidente a Sra. SOLANGE PEREIRA DE JESUS, brasileira, solteira, 
administradora, inscrita no CPF nº 759.114.691-20, situadas em local ignorado ou incerto e demais interessados ausentes e 
desconhecidos, para que, caso queira(m), apresente(m) resposta ao presente pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
dos artigos 335, III, e 231, 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, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, data do sistema. Eu, Méris Ines Delevatti Thomaz, Técnico 
Judiciário, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito.  
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 482, de 4 de novembro 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 20.0.000023579-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Bethania Tavares de Andrade para o cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Guaraí. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 483, de 4 de novembro 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 20.0.000024153-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Carolina Vila Real Sidião Vaz para o cargo de provimento 
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Decisões 
 

PROCESSO 20.0.000017743-2 

INTERESSADO Comarca de Ananás 

ASSUNTO Fornecimento de água potável 

Decisão Nº 4249, de 3 de novembro de 2020 
Trata-se de solicitação de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo por objeto o fornecimento de água potável à 
Comarca de Ananás, localidade onde o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAAE detém exclusividade para a 
prestação dos serviços. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Asjuadmdg (evento 3413535), e, comprovada a reserva orçamentária 
(evento 3410054), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do caput do 
art. 25 do Estatuto Licitatório, visando à contratação em referência, pelo valor mensal estimado em R$ 125,00 (cento e vinte e 
cinco reais), declarada pelo Despacho 63355/2020 (evento 3413707). 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva. 
Por fim, à DCC para as demais providências relativas à contratação em tela, observadas as ressalvas contidas no evento 
3413535. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

PROCESSO 20.0.000013915-8 

INTERESSADO  DINFRA 

ASSUNTO Aquisição de poltronas 

Decisão Nº 4282, de 3 de novembro de 2020 
Trata-se de procedimento licitatório tendo por escopo contratar empresa para fornecimento de poltronas devidamente 
instaladas no auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei Federal 
10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 6/2020 e, subsidiariamente, Lei 
Federal 8.666/93, bem assim o contido no Parecer da ASJUADMDG (evento 3416271), acolho a sugestão proposta pelo Senhor 
Diretor-Geral (evento 3416376), ao tempo em que HOMOLOGO o  Pregão Eletrônico n.º 73/2020, haja vista o êxito do certame, 
no qual foi realizada a adjudicação do objeto à empresa INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 
 00.630.985/0001-39), no valor total de R$ 485.680,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais), conforme 
Resultado por Fornecedor, Ata da Sessão e Termo de Adjudicação (eventos 3403332, 3403326 e 3403342), para que produzam 
seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do Termo de Homologação; 
2. DIFIN para emissão da nota de empenho 
3. DCC para elaboração contratual, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DINFRA para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2072, de 03 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000019411-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria Nº 1780/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de setembro de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
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"Art. 1°  ................................................................................................................................................... 
............................................................................................ 
XVII - Jonas Demostene Ramos - DIGER; 
XVIII - Cláudio Thomaz Coelho de Souza - COPESI; 
XIX - Ângelo Stacciarini Seraphin - CGSI." 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 20.0.000001359-6 

INTERESSADO 
   DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO    DE BANCO DE 
DADOS 

ASSUNTO Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 80, de 3 de novembro de 2020 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à contratação de renovação da subscrição do 
Sistema Operacional Oracle Linux, renovação do suporte técnico e direito a atualizações (Software Assurance) dos produtos 
Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Remote Desktop Server User CAL e Microsoft SQL Server Enterprise, 
contemplados com atualizações patch de correções e suporte técnico 24x7, em atendimento às demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem assim o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3414976), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3415144), ao tempo em que 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 48/2020 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes 
adjudicações: 1) Empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, em relação aos Itens 4 e 5, pelo valor 
total de R$ 67.241,48 (sessenta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos); e 2) Empresa 
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, em relação aos Itens 1, 2 e 3, pelo valor total de R$ 361.770,00 (trezentos e sessenta e 
um mil setecentos e setenta reais), perfazendo a importância global de R$ 429.011,48 (quatrocentos e vinte e nove mil onze 
reais e quarenta e oito centavos), conforme Resultado por Fornecedor, Ata da Sessão e Termo de Adjudicação 
(eventos 3413190, 3413201 e 3413237), para que produzam seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação; e 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, ao GABDTI para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO E COMARCA DE FLORIANÓPOLIS 
DISTRITO DE CACHOEIRINHA DO BOM JEUSUS 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTRO CIVIL 
BEL. PEDRO PAULO DA NATIVIDADE 
Rodovia Armando Calil Bulos (SC-403), n°3937 – CEP 88056-000 Telefax (048) 3284-5061 e 3284 8245 
Ofício n° 0066/2020 
  
À Corregedoria Geral do Estado de Santa Catarina. 
  
Assunto: Apostila de Haia – Inutilização de papel de segurança. 
  
Em atendimento ao Art. 16 do Provimento 62 de 14/11/2017 do Conselho Nacional de Justiça, venho por meio deste informar a 
inutilização, por erro na impressão, da seguinte folha: 
A2756007 
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Sendo o que tinha para comunicar, aproveito para renovar protestos de elevada estima e consideração. 
  
  
Florianópolis, 08 de outubro de 2020. 
  
Bel. PEDRO PAULO DA NATIVIDADE  
Registrador Civil 
  
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMARCA DE BLUMENAU 
LUIZ RODOLFO BUCH 
TABELIÃO 
Blumenau, 15 de outubro de 2020. 
Prezados (as) Senhores (as) 
  
Em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento 62/CNJ, venho por meio deste comunicar a inutilização de papel de 
segurança utilizado para o ato de apostilamento durante o período de 01/08/2020 a 30/09/2020. 

N° Controle 

A5746549 

A5746624 

A5746625 

A5746626 

A5746627 

A5746628 

A5746629 

A5746630 

A5746659 

A5746656 

  

  
Sem mais para o momento. 
Atenciosamente, 
  
  
Daniela Oechsler de França 
Escrevente Notarial 
  
BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS 
CNPJ 83 545 749/0001-41 Inscr.Estadual ISENTO 
Rua 15 de Novembro, n° 974 – Fone /Fax (47) 3326-2100 
www.3tabbnu.com.br – procuração@3tabbnu.com.br 
CEP 89010-002 – BLEMENAU – SANTA CATARINA 
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Estado de Santa Catarina – Comarca de Blumenau 
2° Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos  
Marlise Mellis Nones 
Tabeliã Interina 
Rua 7 de Setembro n° 1626 – Centro – Blumenau – SC – CEP 89010-204 – Fone: (47) 3221-6477 – e-mail: 
bnu@segundotabelionato.org 
  
Blumenau, 09 de outubro de 2020. 
  
OFÍCIO N° 11/2020 
  
  
Prezados Senhores: 
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Em cumprimento ao artigo 16, do Provimento 62/CNJ, de 14 de novembro de 2017, venho, por meio deste, comunicar a 
inutilização dos papéis de segurança n° A6265681, A6265676 utilizados para o ato de aposição de apostila, em decorrência de 
erro de impressão. 
Certifico que os referidos papéis foram destruídos nos termos legais e que as suas inutilizações foram comunicadas à Casa da 
Moeda do Brasil, através do site http://sistemas.cmb.gov.br. 
Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos de estima e consideração. 
  
  
  
MARLISE MELLIS NONES 
Tabeliã Interina 
  
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO E COMARCA DE JOINVILLE 
Rua Blumenau, 953, 5°Andar – Fone: (47) 3512-5900 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS 
JURIDICAS 
Elizete da Silva 
Interina 
Joinville, 30 de setembro de 2020. 
Assunto: Comunicação de inutilização de papel de segurança – Apostila de Haia 
  
Prezados, 
Informamos que inutilizamos, devido a erro de impressão, os papéis de segurança de Apostila de Haia, com os seguintes 
números seriais: 
A6326420, A5095542, A5095537, A6325474, A6325386, A4691408, A6325363, A6325360, A6325362, A6325311, A6325354, 
A6325463, A6325464, A5095592, A5095662. 
Sem mais, renovamos votos de estima e consideração. 
  
Elizete da Silva 
Interina 
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
COMARCA DE VIDEIRA  
TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS 
MARIA TERESA HUTTEL KINDLER – TABELIÃ 
Videira, 20 de Outubro de 2020. 
  
Oficio n° 15/2020 
Comunicação sobre inutilização de papel de segurança para ato de apostilamento 
  
Prezados (as) Senhores (as), 
  
Vimos informar que foram inutilizados, por motivo de erro na impressão, os seguintes papéis de segurança para aposição da 
Apostila de Haia: A1196946 e A1196945. Informo, ainda que os referidos papéis foram destruídos nos termos legais e a 
inutilização foi comunicada à Casa da Moeda do Brasil, através do site http://sistemas.cmb.gov.br/haia/. No ensejo, 
manifestamos nossos protestos da mais alta estima e distinta consideração. 
  
EDUARDA FIORELLI 
Escrevente Notarial 
  
Av. Dom Pedro II, 786 – Centro – Videira – Santana Catarina – CEP 89.560-000 
Telefone (49) 3566-7604 
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DIRETORIA GERAL 
Editais 

Edital Nº 422 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 19.0.000001526-4 
ASSUNTO: Aplicação de penalidades. 
Interessada: Empresa GS TELECOM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA -CNPJ/MF: 31.206.521/0001-23 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital 
de NOTIFICAÇÃO, visa dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 19.0.000001526-
4, ficando desde já notificada, através deste edital, a Empresa GS TELECOM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA e A/C. 
Representante Legal, CNPJ/MF: 31.206.521/0001-23 constando como endereço Rua Copaíba Lote 1. Torre B Sala 320. Águas 
Claras, CEP: 71.919-540 - Brasília - DF, do inteiro teor do  Despacho ASJUADMDG nº 61079 (evento 3399419), a seguir 
transcrito: “Por ordem do Senhor Diretor Geral, tendo em vista a certidão da SPADG no evento 2949468 NOTIFIQUE-SE a 
empresa GS TELECOM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, por edital,  a fim de que solucione as inconsistências 
constatadas e, querendo, apresente defesa, tudo no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, para posterior deliberação da 
autoridade competente, quanto à aplicação das penalidades pertinentes. Decorrido o prazo legal, com ou sem defesa, volvam-se 
os autos para análise e parecer. Cumpra-se”. Documento assinado eletronicamente por Orfila Leite Fernandes, Assessor Jurídico 
Administrativo da Diretoria-Geral, em 26/10/2020. Documento elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de 
Processos Administrativos da Diretoria-Geral- SPADG, matrícula 41472. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1947/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80676 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no 
período de 05/11/2020 a 06/11/2020, com a finalidade de realizar vistoria da obra de construção do novo fórum da referida 
comarca, conforme SEI 19.0.000027497-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
05/11/2020 a 06/11/2020, com a finalidade de realizar vistoria da obra de construção do novo fórum da referida comarca, 
conforme SEI 19.0.000027497-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1948/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80681 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 04/11/2020 a 
04/11/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obra do fórum da referida comarca, conforme SEI 19.0.000039588-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1949/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80459 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Peixe-TO, no período de 29/10/2020 a 29/10/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria técnica no prédio do fórum da comarca de Peixe, para fins de manutenção, conforme processo SEI 
n°. 19.0.000000233-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Peixe-TO, no período de 
29/10/2020 a 29/10/2020, com a finalidade de realizar vistoria técnica no prédio do fórum da comarca de Peixe, para fins de 
manutenção, conforme processo SEI n°. 19.0.000000233-2.  

Art. 3º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Peixe-TO, no período de 29/10/2020 a 29/10/2020, 
com a finalidade de realizar vistoria técnica no prédio do fórum da comarca de Peixe, para fins de manutenção, conforme 
processo SEI n°. 19.0.000000233-2.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1950/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80645 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período 
de 16/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de realizar a migração do serviço de telefonia analógica para VoIP(digital), 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1951/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80556 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 577,19, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, Augustinopolis-TO, no período de 
03/11/2020 a 06/11/2020, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção às referidas comarcas, nos termos do processo 
SEI n°. 20.0.000000044-3 e 20.0.000000013-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1952/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80628 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 1.414,12, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO, no 
período de 08/11/2020 a 14/11/2020, com a finalidade de fazer a manutenção nos equipamentos de TIC, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2029/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de outubro 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 186/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000020354-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Tarsis Barreto Oliveira?, que tem por objeto a contratação de Consultoria Técnica para o Programa de 
Doutorado Interinstitucional em Direito – Turma Dinter PUC-Rio / TJTO.   
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Ana Beatriz de Oliveira Pretto, matrícula nº 352518, como gestora do contrato nº 186/2020 e a 
servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como sua 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. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado 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 1987/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de outubro 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 182/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000022273-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ross Tech Informática EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de monitores de vídeo, 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Everton Pereira da Silva, matrícula nº 161949, como gestor do contrato nº182/2020,  e o servidor 
Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº  187237, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1988/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 182/2020, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000022273-0 que tem por objeto a aquisição de monitores de vídeo, para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DTINF Wagner William Voltolini 292635 
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DTINF Robson Andrade Venceslau 352785 

DIADM Joana Darc Batista Silva 263644 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1989/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 182/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000022273-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ross Tech Informática EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de monitores de vídeo, 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Wagner William Voltolini, matrícula nº 292635, como fiscal do contrato nº. 182/2020, e o 
servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
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 1990/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de outubro 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 183/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000019674-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Erva Doce Brindes, Presentes e Serviços - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 183/2020, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, 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. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1949/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de outubro 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 175/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000021711-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Bakmar Eletrônica - Ltda, que tem por objeto a aquisição de suprimentos audiovisuais, para atendimento 
das necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 175/2020, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, 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. 
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 1977/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de outubro 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 180/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000021713-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Full - Broadcast & Áudio - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para 
atendimento das necessidades do Centro de Comunicação Social - CECOM. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 180/2020, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, 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. 
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  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1948/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de outubro 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 174/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016654-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Vicon Comércio e Distribuição Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de empresa para 
retirada, fornecimento e aplicação de película de controle solar, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 174/2020, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, 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 1974/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de outubro 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 179/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000021714-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e empresa Prisma Comércio Varejista e Atacadista - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de equipamentos 
e suprimentos audiovisuais para atendimento das necessidades do Centro de Comunicação Social - CECOM. 
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RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 179/2020, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, 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. 
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 1975/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 165/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 179/2020, constante do 
Processo Administrativo 20.0.000021714-0, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Prisma Comércio Varejista e 
Atacadista - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e suprimentos audiovisuais para atendimento das 
necessidades do Centro de Comunicação Social - CECOM. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

CECOM Kézia Reis de Souza 353243 

CECOM Mara Roberta de Souza Madeiros 255446 

DIADM Joana Darc Batista Silva 263644 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1953/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80761 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Ribeiro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 290641, o 
valor de R$ 133,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, no período 
de 20/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório 
Extrajudicial daquele município, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, 
acostada no processo SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Barbara Dellane Lopes da Silva, Matrícula 353259, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, no período de 20/11/2020 a 20/11/2020, 
com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial daquele município, 
conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada no processo SEI 
20.0.000000729-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, no período de 20/11/2020 a 20/11/2020, com 
a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial daquele município, conforme 
Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada no processo SEI 20.0.000000729-
4.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1954/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80753 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Ribeiro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 290641, o 
valor de R$ 133,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no 
período de 19/11/2020 a 19/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório 
Extrajudicial daquele município, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, 
acostada no processo SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Barbara Dellane Lopes da Silva, Matrícula 353259, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 19/11/2020 a 
19/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial daquele 
município, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada no processo 
SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 19/11/2020 a 
19/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial daquele 
município, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada no processo 
SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1955/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/80749 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Ribeiro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 290641, o 
valor de R$ 133,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO, no período 
de 18/11/2020 a 18/11/2020, com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório 
Extrajudicial daquele município, conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, 
acostada no processo SEI 20.0.000000729-4.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Barbara Dellane Lopes da Silva, Matrícula 353259, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO, no período de 18/11/2020 a 18/11/2020, 
com a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial daquele município, 
conforme Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada no processo SEI 
20.0.000000729-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO, no período de 18/11/2020 a 18/11/2020, com 
a finalidade de participar de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA realizada no Cartório Extrajudicial daquele município, conforme 
Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020, acostada no processo SEI 20.0.000000729-
4.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 54/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2020 
PROCESSO 20.0.000019191-5     
CONTRATO Nº 185/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Alline Buffet - Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel, para 
atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 725/2020, de 03 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, matrícula nº 234457, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 03 a 17/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 17/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 17/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ciro Rosa De Oliveira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 726/2020, de 03 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, matrícula nº 261454, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 03 a 22/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 22/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 21/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 673/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79750;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora JULIANA MARTINS CARDOSO, matrícula nº 352533, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula nº 124662, ocupante do cargo 
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período de 16/10/2020 a 30/10/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 727/2020, de 04 de novembro 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 da servidora THAIS GABRIELLA GRIGOLO VIGNAGA, matrícula nº 353957, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2020, a partir de 03/11/2020 até 30/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 28/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 728/2020, de 04 de novembro 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 da servidora JAQUELINE HEINRICH, matrícula nº 352894, relativas ao período aquisitivo 2014/2015, 
marcadas para o período de 04/11 a 03/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 03/12/2020, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 729/2020, de 04 de novembro 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 da servidora FERNANDA PONTES ALCANTARA, matrícula nº 352077, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 03 a 17/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 17/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/09/2021, 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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PORTARIA FÉRIAS Nº 730/2020, de 04 de novembro 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 da servidora MARIA JACKELLINE GUIMARAES RIBEIRO SILVERIO, matrícula nº 289324, relativas 
ao período aquisitivo 2014/2015, marcadas para o período de 03 a 17/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 17/11/2020, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 16/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 731/2020, de 04 de novembro 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 da servidora MARIA ANETE BEZERRA DOS SANTOS, matrícula nº 253746, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 29/10 a 25/11/2020, a partir de 29/10/2020 até 25/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 08/03 a 04/04/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 732/2020, de 04 de novembro 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 da servidora ANTONIA CABRAL DA COSTA CIRILO, matrícula nº 205167, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 03 a 22/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 22/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 22/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 733/2020, de 04 de novembro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, relativas ao período aquisitivo 2008/2009, 
marcadas para o período de 04 a 18/11/2020, a partir de 04/11/2020 até 18/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04 a 18/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 734/2020, de 04 de novembro 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 da servidora ADRIANA SANTANA SALES, matrícula nº 150760, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 03 a 25/11/2020, a partir de 03/11/2020 até 25/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 08 a 30/01/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 735/2020, de 04 de novembro 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 SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL, matrícula nº 352772, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04 a 18/11/2020, a partir de 04/11/2020 até 18/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 15 a 29/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 674/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80760;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO, matrícula nº 92351, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora JANETE DE ALMEIDA GOMES, matrícula nº 49448, ocupante do cargo 
efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 19/08/2020 a 02/10/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 675/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da 
Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80763;  
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RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES, matrícula nº 246055, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 01/08/2020 a 10/08/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 676/2020, de 04 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da 
Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80763;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor ARION DO NASCIMENTO LOPES, matrícula nº 96535, ESCRIVÃO JUDICIAL, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 11/08/2020 a 12/09/2020, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 736/2020, de 04 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, matrícula nº 232071, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2020, a partir de 03/11/2020 até 02/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02/09 a 01/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 737/2020, de 04 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ELIAS PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 352630, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 04/11 a 03/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 03/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05/04 a 04/05/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 738/2020, de 04 de novembro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor SIMÃO BARROS DA SILVA, matrícula nº 353403, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
marcadas para o período de 04 a 18/11/2020, a partir de 04/11/2020 até 18/11/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 15/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 739/2020, de 04 de novembro 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 GEOVA NOVAIS DE BRITO, matrícula nº 352771, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 04/11 a 03/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 03/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 740/2020, de 04 de novembro 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 WAGNER JOSE DOS SANTOS, matrícula nº 352158, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 04/11 a 03/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 03/12/2020, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 741/2020, de 04 de novembro 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 da servidora CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA, matrícula nº 352004, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 04 a 24/11/2020, a partir de 04/11/2020 até 24/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 24/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA FÉRIAS Nº 742/2020, de 04 de novembro 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; 
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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 da servidora FABRICIA FERRAZ AGUIAR , matrícula nº 268433, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04 a 18/11/2020, a partir de 04/11/2020 até 18/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 743/2020, de 04 de novembro 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 da servidora LUCIVANI BORGES DOS ANJOS MILHOMEM, matrícula nº 254449, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 04 a 11/11/2020, a partir de 04/11/2020 até 11/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 13 a 20/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 744/2020, de 04 de novembro 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 da servidora FLÁVIA PICCOLO DE ALMEIDA, matrícula nº 250363, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2020, a partir de 03/11/2020 até 02/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 745/2020, de 04 de novembro 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 LUIS ANTONIO NUNES GONÇALVES, matrícula nº 162652, relativas ao período aquisitivo 
2009/2010, marcadas para o período de 04/11 a 03/12/2020, a partir de 04/11/2020 até 03/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 31/08/2021, 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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