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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017702-68.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: HIDELSON BORBA ALVES 
ADVOGADO: CARLOS ATILA BEZERRA PARENTE (OAB TO005621) 
APELADO: CARMELITA MILHOMEM DO CARMO E ALFREDO CARMO COSTA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSIÇÃO DA 
BUSCA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.  A possibilidade da busca extrajudicial 
de usucapião, na forma do art. 216-A da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), acrescentado pelo art. 1.071 do CPC, 
constitui em mera opção ao interessado, não havendo na Lei nenhuma vedação da propositura imediata de ação judicial com a 
mesma finalidade. Portanto, não há que se impor ao requerente o prévio esgotamento da via extrajudicial. Sentença cassada. 
 ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso para conceder-lhe provimento para cassar a sentença e determinar seu retorno para seu devido recebimento na origem e 
prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a).Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032963-73.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MAURO LUIZ CERUTTI HOFF 
ADVOGADO: KENIA DE FREITAS (OAB TO006966) E LIDIANE DE MELLO GIORDANI (OAB TO005246) 
APELADO: MULTIGRAIN S.A 
ADVOGADO: DIOGO BARUFI STECKER (OAB DF036622) E EDEGAR STECKER (OAB DF009012) 
APELADO: JOÃO LINDOLFO HUTHER 
ADVOGADO: ANECIR VASCONCELOS GARCIA   TO005698 E  ELENA MARTINS PEREIRA   TO007270  
APELADO: FIAGRIL LTDA 
ADVOGADO: RANNIER FELIPE CAMILO   MG130709, NOELI IVANI ALBERTI   MT004061 E BRUNO ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA GUTIERRES   SP237773   
APELADO: CRISTIAN HENRIQUE HERTER HUTHER  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA. APOIO E RESPONSÁVEL 
CONTÁBIL. NÃO PREVISTOS NO CONTRATO.  CONTAS PRESTADAS PELOS REQUERIDOS. PEDIDO SATISFEITO. 
PERDA DO OBJETO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em análise dos fatos expostos, dos 
fundamentos e dos argumentos dirimidos em debate compreendo, de pronto, que o cerne da querela e pleito exordial cinge-se na 
prestação de contas de contrato entabulado entre as partes. Nessa esteira verifico que o pleito exordial foi atendido, de modo 
que constato que o juízo de piso entendeu como prestadas as contas exigidas e, adicionalmente, ainda esclareceu que os 
prejuízos na parceria são incontestes, de sorte que não há saldo credor a se apurar. 2. O pleito proposto na peça inaugural já foi 
satisfeito, de modo que entendo que as referidas contas já foram prestadas e houve as perdas do objeto e do interesse de agir, 
pelo que a sentença proferida pela instância singela não merece qualquer reforma e a tese do presente recurso de apelação não 
merece acolhimento. 3. Certifico que o exame do feito não revela qualquer irregularidade ou nulidade no trâmite processual e, 
após revolver o conteúdo probatório, não se verifica qualquer fato ou fundamento capaz de infirmar as conclusões lançadas na 
sentença. 4. Assevero, assim, que com a verificada satisfação do pedido elencado na exordial ocorre, igualmente, perda do 
interesse de agir e, desta forma, demonstra-se escorreita a sentença de piso exarada, não carecendo de qualquer reparo. 5. Em 
tempo, por amor ao debate, esclareço que o interesse de agir se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 
autor. Para a comprovação do interesse de agir, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do 
processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Não havendo mais a necessidade do processo judicial para declarar algo que já 
foi feito pela via judiciária primeva, ocorre a perda superveniente do objeto da ação, impondo-se a manutenção da sentença que 
extinguiu o feito em relação a este pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de 
apelação prejudicado pela perda do objeto. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, devido o pedido inicial de exigir contas ter sido satisfeito na 
instância inferior determinando, por via de consequência, as perdas do objeto e por via de consequência restando prejudicado o 
recurso, razão pela qual a sentença singela deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032963-73.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MAURO LUIZ CERUTTI HOFF 
ADVOGADAS: KENIA DE FREITAS – OAB/TO 006966 E LIDIANE DE MELLO GIORDANI – OAB/TO 005246 
APELADO: MULTIGRAIN S.A 
ADVOGADOS: DIOGO BARUFI STECKER – OAB/DF 036622 E EDEGAR STECKER – OAB/DF 009012 
APELADO: JOÃO LINDOLFO HUTHER 
ADVOGADOS: ANECIR VASCONCELOS GARCIA – OAB/TO 005698 E ELENA MARTINS PEREIRA – OAB/TO 007270 
APELADO: FIAGRIL LTDA 
ADVOGADOS: RANNIER FELIPE CAMILO – OAB/MG130709, NOELI IVANI ALBERTI – OAB/MT 004061 E BRUNO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES – OAB/SP 237773    
APELADO: CRISTIAN HENRIQUE HERTER HUTHER  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA. APOIO E RESPONSÁVEL 
CONTÁBIL. NÃO PREVISTOS NO CONTRATO.  CONTAS PRESTADAS PELOS REQUERIDOS. PEDIDO SATISFEITO. 
PERDA DO OBJETO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em análise dos fatos expostos, dos 
fundamentos e dos argumentos dirimidos em debate compreendo, de pronto, que o cerne da querela e pleito exordial cinge-se na 
prestação de contas de contrato entabulado entre as partes. Nessa esteira verifico que o pleito exordial foi atendido, de modo 
que constato que o juízo de piso entendeu como prestadas as contas exigidas e, adicionalmente, ainda esclareceu que os 
prejuízos na parceria são incontestes, de sorte que não há saldo credor a se apurar. 2. O pleito proposto na peça inaugural já foi 
satisfeito, de modo que entendo que as referidas contas já foram prestadas e houve as perdas do objeto e do interesse de agir, 
pelo que a sentença proferida pela instância singela não merece qualquer reforma e a tese do presente recurso de apelação não 
merece acolhimento. 3. Certifico que o exame do feito não revela qualquer irregularidade ou nulidade no trâmite processual e, 
após revolver o conteúdo probatório, não se verifica qualquer fato ou fundamento capaz de infirmar as conclusões lançadas na 
sentença. 4. Assevero, assim, que com a verificada satisfação do pedido elencado na exordial ocorre, igualmente, perda do 
interesse de agir e, desta forma, demonstra-se escorreita a sentença de piso exarada, não carecendo de qualquer reparo. 5. Em 
tempo, por amor ao debate, esclareço que o interesse de agir se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 
autor. Para a comprovação do interesse de agir, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do 
processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Não havendo mais a necessidade do processo judicial para declarar algo que já 
foi feito pela via judiciária primeva, ocorre a perda superveniente do objeto da ação, impondo-se a manutenção da sentença que 
extinguiu o feito em relação a este pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de 
apelação prejudicado pela perda do objeto. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, devido o pedido inicial de exigir contas ter sido satisfeito na 
instância inferior determinando, por via de consequência, as perdas do objeto e por via de consequência restando prejudicado o 
recurso, razão pela qual a sentença singela deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007330-74.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000902-83.2019.8.27.2709/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: NIVAIR VIEIRA BORGES   PG6546001    
AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDI MARTINS DE ARAUJO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CITAÇÃO DOS SUCESSORES. CONSULTA INFOJUD. 
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS HERDEIROS. INCUMBÊNCIA AO 
AGRAVANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.1. Não há necessidade de prévio esgotamento das diligências para 
utilização do sistema INFOJUD, a fim de que seja realizada a consulta, haja vista inexistir na legislação processual qualquer 
ressalva nesse sentido (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). 1.2. O RENAJUD e INFOJUD são ferramentas 
disponibilizadas para a busca de patrimônio à satisfação da execução, não devendo o ente público exequente delas buscar valer-
se para identificar a parte, obrigação primordial e basilar de qualquer demandante. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao Agravo de Instrumento, para, confirmando a Decisão constante no Evento 2, reformar parte da Decisão recorrida, 
a fim de que, após apresentados os nomes completos dos herdeiros, sejam realizadas pesquisas através do sistema INFOJUD, 
para localização dos endereços dos herdeiros e das declarações de imposto de renda dos de cujus, conforme solicitadas pelo 
agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012070-15.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
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APELADO: CARMOZINA MARTINS PEREIRA GONÇALVES (RÉU) 
ADVOGADO: VITOR GALDIOLI PAES (OAB TO006579) 
APELADO: JOSE ANTONIO GONÇALVES (RÉU) 
ADVOGADO: VITOR GALDIOLI PAES (OAB TO006579) 
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU) 
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365) 
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216) 
ADVOGADO: JORDANA SOUSA OLIVEIRA (OAB TO010260) 
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360) 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797) 
APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES (OAB TO000618) 
APELADO: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B) 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA (OAB TO004454) 
ADVOGADO: NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS (OAB TO05668B) 
APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALIENAÇÃO DE LOTES PELO ESTADO DO TOCANTINS – 
ALEGAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E FALTA DE PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO – DEMANDA JULGADA 
IMPROCEDENTE EM SUA FASE PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA E 
DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO PROFERIDA APÓS A APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS PRÉVIAS DOS DEMANDADOS – 
POSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ESPECIAL QUE DISPENSA A PRÉVIA OITIVA DO DEMANDANTE ACERCA DOS 
FUNDAMENTOS ACOLHIDOS NA SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL – ACÓRDÃO ANTERIOR DA CORTE CASSANDO SENTENÇA QUE REJEITOU A INICIAL – VÍCIOS INOCORRENTES 
– SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA APÓS NOVO CONTRADITÓRIO E NOVOS ELEMENTOS DEDUZIDOS NOS AUTOS. 
INCLUSÃO DO EX-GESTOR ESTADUAL VIA EMENDA DA INICIAL – ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DO ART. 23, I, DA LEI 
8.429/92 – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS A PARTICULARES – AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ILEGALIDADE,  DOLO OU CULPA PELOS DEMANDADOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS – 
SENTENÇA DE REJEIÇÃO MANTIDA. A Ação de Improbidade Administrativa possui rito próprio, definido pela Lei 8.429/92. Tal 
norma estabelece uma fase que antecede o rito ordinário estabelecido no caput do art. 17, momento em que é realizado um juízo 
preliminar de pertinência da demanda, a fim de se verificar, após oitiva do(s) demandado(s), mediante defesa prévia, se reúne 
mínimos elementos indicativos de prática de ato ímprobo. Nesse cenário, imperativo que se esclareça, que somente após um 
juízo positivo pelo magistrado, o que se produz mediante decisão fundamentada, é que se instaura o rito ordinário, com o 
comando de citação do(s) requerido(s), que será(ão) instado(s) a apresentação de contestação. Portanto, para concluir pela 
rejeição da ação, após da defesa prévia apresentada pelos indicados no polo passivo, não está o magistrado obrigado a 
provocar a prévia oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 9º e 10, do CPC, o que afasta alegação de infringência aos 
princípios da “não surpresa e do “contraditório”. Eventual discordância autoral, acerca da conclusão externada, deve ser 
deduzida e fundamentada por meio do recurso próprio. Não há violação à coisa julgada ou devido processo legal, quando a 
sentença, ainda que galgada em fundamentos próximos, observa o comando de acórdão que havia cassado a decisão anterior, 
possibilitando a emenda da inicial e devolvendo o direito aos demandados à defesa prévia. A decisão do Tribunal foi 
efetivamente cumprida, tendo a segunda sentença sido proferida sob novo cenário processual, com outros elementos que não se 
encontravam presentes nos autos na decisão anterior. Galgada em fundamentos abastados, não há que se falar, igualmente, em 
deficiência de fundamentação. Se no momento da emenda da inicial, ocorre a inclusão do ex-gestor estadual, no polo passivo da 
ação, houver ultrapassado o prazo do art. 23, I, da Lei 8.429/92, correta se mostra o reconhecimento da prescrição da ação. 
Inaplicável, na hipótese, a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a não citação do apontado requerido, não deve ser creditada 
ao Poder Judiciário, mas ao próprio Ministério Público, autor da demanda, que não o incluiu atempadamente na lide, ônus que 
lhe incumbia exclusivamente, pois cabe à parte autora, e não ao juiz, eleger aqueles contra quem vai litigar. Cabe ainda 
ressaltar, que não há que se cogitar no permanência do ex-gestor, em razão de pedido de ressarcimento de danos ao erário, que 
é imprescritível, vez que a demanda em exame abriga pedido de nulidade dos atos de alienação, de forma que, em eventual 
procedência da ação, os bens voltariam a compor patrimônio público, não havendo que se falar, a priori, em danos ao erário, por 
incompatibilidade com aquela pretensão. Quaisquer prejuízos supervenientes ou extravagantes, até pela necessidade de que o 
pedido seja certo e determinado, devem ter sua reparação perseguida por meio de ação própria, na hipótese do possível êxito 
desta demanda, ao final do julgamento. Na ações civis públicas, por ato de improbidade, os art. 9º e 11 da Lei 8.429/92, exigem a 
demonstração de dolo por parte dos demandados, ou seja, a pré-disposição de causar prejuízo ao erário em benefício de 
outrem, no caso em exame, dos particulares adquirentes dos imóveis descritos à inicial. O art. 10, reclama, ao menos, 
demonstração de culpa grave. Na hipótese em exame, o Ministério Público não procedeu uma narrativa de eventual conluio entre 
os gestores e os adquirentes, bem como, sobre a forma como as partes teriam se articulado para a dilapidação do patrimônio 
público, deixando ainda, o autor, de trazer prova técnica acerca do alegado prejuízo ao erário, pela venda a preçlo vil de imóveis 
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públicos. A exposição é abstrata e meramente especulativa, o que se mostra inadmissível, vez que, a despeito se tratar de uma 
fase preliminar, os fatos tidos por ímprobos devem estar claramente definidos e dinamizada a forma de sua produção. A petição 
inicial e sua emenda, não se desoneraram do comando o art. 17, §6º, da Lei 8.429/92, peças pautadas por viés meramente 
questionador, sem aprofundamento nos fatos e na base legal adotada para a dispensa licitatória, cenário insuficiente a configurar 
justa causa ao processamento da ação, cuja rejeição, firmada na sentença, deve ser mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor FABIO RIBEIRO, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Ananás-TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DE SENTERNÇA vir ou dele conhecimento 
tiverem, que por esse meio vem INTIMAR A VÍTIMA ROSILENE COELHO DA SILVA,solteira, manicure e pedicura, nascida aos 
10.04.1987, filha de Euclides Pereira de Sousa e Luzia Coelho da Silva, portadora do CPF 031.197.311-61 com endereço na Rua 
Ouro Verde, nº 160, Chapadinha II, em Ananás/TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no 
evento 112, nos autos de Ação Penal nº 0001724-90.2019.8.27.2703. CUJA PARTE DISPOTVA FINAL É O SEGUINTE: “Diante 
do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in 
limine.Sem custas e sem honorários.Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 
cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ananás, 01de setembro de 2020.Dra. Wanessa Lorena 
Martins de Sousa Motta -Juízade Direito”. E para que ninguém de abril de alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 23 de novembro de 2020. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial 
digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de citação 
USUCAPIÃO Nº 0017358-54.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOÃO PEREIRA DOS REIS 
RÉU: LOTEAMENTO MARTINS JORGE LTDA - ME 
EDITAL Nº 1733881 
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 563507327418 
VALOR DA CAUSA: R$ 76.028,04 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para CITAR de TECEIROS, Eventuais Interessados, de todos os termos da ação, que tem por 
objeto o LOTE nº 07, da Quadra 26, situada á Rua Grajaú, integrante do Loteamento Marins Jorge, nesta cidade, com área de 
360,00m², sem benfeitoria, registrado sob a Matrícula 33.273, no CRM de Araguaína/TO,  para responderem a ação dentro de 15 
(quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 285, CPC). 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 17 de novembro de 2019. Eu, ISES 
MARIA RODRIGUES COSTA, Servidor de Secretaria, que digitei e subscrevi.  
Este edital foi assinado eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei 
nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins, conforme registro nos autos do presente feito. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
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documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1733881v5 e do código CRC c9317ccd. 
 
EDITAL Nº 1746863 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000574-65.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: RAFAEL PEREIRA RAMOS 
RÉU: OSNEI PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: PAULO ROBERTO VIANA DOS SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR QUE 16 ANOS)) 
RÉU: ADELIA GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 767223312719 
VALOR DA CAUSA: R$ 7.916,63 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para CITAR PAULO ROBERTO VIANA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito 
no CPF sob nº 075.220.721-07 e OSNEI PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF nº 005.643.211-92, ATUALMENTE 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da inicial, AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS movida por RAFAEL PEREIRA RAMOS em razão de um acidente ocorrido em 03/06/2018, por volta das 15h, 
envolvendo os veículos marca e modelo FORD/KA, de cor branca, de ano e modelo 2017/2018, de placa QKG6064 e marca e 
modelo HONDA/BIZ 125, de cor azul, de ano e modelo 2006/2007, de placa MWH5688, bem como INTIMAR de todos os termos 
dos despachos dos eventos 8 e 79 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/04/2021, às 
13h20min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, coordenado 
pela Juíza de Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias 
Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de acordo; 2 - querendo, responder a ação 
dentro de 15 (quinze) dias à contar da data da audiência de conciliação ou mediação, independente do comparecimento ou não 
de qualquer das partes, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335, inciso I, 341 e 
344 do CPC). ADVERTÊNCIAS: I - As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, sendo 
que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir; II - O não 
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 
favor da União ou do Estado; e III - A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Observação: As 
partes, querendo, poderão ter atendimento prévio e maiores informações à respeito da referida audiência junto ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC); neste caso, deverão comparecer e obter maiores informações junto ao 
CEJUSC, munidos do mandado de intimação. ADVERTIR de que será nomeado curador especial em caso de revelia - artigo 
257, IV, do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 
257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 18 de novembro de 2020. Eu, DAYANE 
BATISTA BORGES DE SOUSA, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 
"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
ADALGIZA VIANA DE SANTANA - Juíza de Direito 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O DOUTOR FRANCISCO VIEIRA FILHO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital fica intimado o(s) acusado (s): OZAIAS RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
em 29 de junho de 1976, natural de Araguaína-TO, filho de Raimundo Pereira da Silva e Neci Ribeiro da Silva, portador da 
cédula de identidade RG nº 203.662- SSP/TO, inscrito no CPF nº. 858.885.831-20, residente na rua Floriano Peixoto, nº 1.083, 
bairro Eldorado, Araguaína-TO, atualmente em local incerto ou não sabido, do inteiro teor da SENTENÇA (EVENTO 
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128) proferida nos autos nº 5014461-75.2012.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu 
desfavor, cujo dispositivo é: "(...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência 
natural, CONDENO OZAIAS RIBEIRO DA SILVA (...), nas penas do artigo 306, combinado com artigo 298, inciso I, ambos 
do Código de Trânsito Brasileiro (...) Por isso, agravo a pena-base em 1/6 tornando-a 7 (sete) meses de detenção, 11 
(onze) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. (...) O regime de cumprimento da 
pena de detenção será o aberto, conforme preceitua o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. (...) Serão penas a cumprir, 
portanto: a) prestação de serviços à comunidade e b) 10 dias-multa (pena principal); c) suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.(...) O acusado 
respondeu a este processo em liberdade. Na presente quadra, não vislumbro motivos para decretar-lhe a prisão preventiva. Além 
disso, segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 80.631/SP), a segregação cautelar é incompatível com a 
fixação de regime menos rigoroso, tal qual o aberto. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se a Justiça Eleitoral. b) Expeça-
se guia de execução penal. c) Oficiem-se ao DETRAN/TO e ao CONTRAN para que dê cumprimento à sentença no tocante à 
suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão, conforme preceituam os artigos 293 e 295 do Código de Trânsito 
Brasileiro. e) Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Araguaína, 17 de agosto 
de 2020. Francisco Vieira Filho - Juiz de direito titular."  Para o 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 publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. 
Eu, Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária, digitei o presente. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000692-34.2011.8.27.2706, proposta 
pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MAURICIO ROCHA BORGES, MARLO ROCHA BORGES, MARCOS RODRIGUES 
BORGES e CERÂMICA PAI ETERNO INDUSTRIA E COMERCIA LTDA, CNPJ/CPF nº 02519712104, 76943143115, 
85607720144 e 02114650000193, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada MARCOS RODRIGUES BORGES, que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência ciência da penhora realizada nos termos do art. 16 da 
LEF (EVENTO 73). Tudo de conformidade com o r. despacho a seguir transcrito: "Postergo a análise do pedido formulado no 
evento 89. Primeiramente, intime-se a empresa executada, da penhora realizada, na pessoa de seu causídico devidamente 
constituído nos autos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, oponha os competentes embargos, nos termos do art . 
16 da LEF. Sem prejuízo, expeça-se edital de intimação ao sócio MARCOS RODRIGUES BORGES, da penhora realizada, nos 
termos do art. 16 da LEF. Decorrido o prazo volvam os autos imediatamente conclusos para análise do pedido formulado no 
evento 89. Intime-se. "E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 5 dias do mês de novembro de 2020. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico 
Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
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 o(s) executado(s): AGNA MARIA TEODORO NOLASCO, CPF N. 689.392.481-04, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017284-
05.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 261.492,03 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e três centavos), representada 
pela CDA n. C-1989/2015, datada(s) de 13/10/2015, 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho (evento 52) a seguir 
transcrito: Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de TEODORO E TEODORO 
LTDA E OUTROS. No evento 50, a exequente requereu que a citação da executada AGNA MARIA TEODORO NOLASCO fosse 
realizada por meio de edital, tendo em vista o exaurimento dos meios para localização de endereço. Segundo a súmula 414 do 
Superior Tribunal de Justiça, “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Sobre 
o significado da expressão “demais modalidades” da supratranscrita súmula, o Superior Tribunal de Justiça, em acordão 
submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo 102), decidiu que as outras modalidades de citação 
frustrada ali previstas são a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. In verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4859 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020 8 

 

 
 

MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da 
Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação 
ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso 
especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial nº 1103050 / BA. Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. Julgado em 25 de março de 2009) 
(grifei). Em detida análise dos autos, depreendi que houve tentativa de citação por meio postal (evento 36) e em pesquisas junto 
ao sistema InfoSeg, localizou-se o mesmo endereço já diligenciado. Assim o sendo, DEFIRO o pedido formulado no evento 50. 
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 
30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais. Decorrido o prazo supra, volvam-se os autos para 
análise dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 6 dias do mês de novembro de 2020. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
(ass) MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
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 o(s) executado(s): ISIS IRENE DE SOUZA, CPF N. 63453088115, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000046-34.2005.8.27.2706, que lhe move o 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 9.759,27 (nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), 
representada pela CDA n° A-75/05, datada de 07/03/2005, 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 de Araguaina, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "(...Trata-se de Execução Fiscal movida pela FAZENDA ESTADUAL em desfavor de BRASIL IMPORT & EXPORT 
ELETRONICOS LTDA E OUTROS, já qualificado nos autos. Ao exame dos autos, observo que a decisão prolatada no evento 
11, reconheceu a nulidade da citação por edital da empresa executada e sócios (evento 1- PET5), sendo considerado citado 
apenas Sr. FABIANO FRANCISCO DE SOUZA, tendo em vista sua manifestação nos autos no evento 4. Assim, deixo por ora, 
de analisar o pedido de penhora online formulado no evento 26, uma vez que a empresa e a sócia ISIS IRENE DE SOUZA não 
foram devidamente citadas, inviabilizando o pedido requerido. Dessa forma, PROCEDA com busca de endereços da empresa e 
sócia nos sistemas disponíveis a este juízo. Encontrado endereço diverso do exposto na inicial, DETERMINO: a) Expeça-se a 
competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; b) Tendo sido citados os executados, não havendo manifestação, 
volvam os autos para análise do pedido de penhora online. Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo 
encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 
30 (trinta) dias. "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 27 dias do mês de outubro de 2020. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o 
digitei. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1770549 
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): MARIA BRITO DE OLIVEIRA - CPF n°: 188.786.101-78, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018054-56.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.595,91 
(seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 20190001675, datada de 
04/07/2019, 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 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 23 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1760921 
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): ARAMY JOSÉ PACHECO - CPF n°: 001.761.991-28, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000513-73.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.411,15 
(três mil, quatrocentos e onze reais e quinze centavos), representada pela CDA n° 2019004896, datada de 11/10/2019, 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. 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 20 dias do mês de 
novembro de 2020. Eu, GABRYELA RODRIGUES MARTINS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1772235 
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): TRANSPORTES VALLOR EIRELI e LEANDRO ANDRE VALLOR - CPF/CNPJ n°: 20.658.359/0001-68 e 
040.172.879-05, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028783-44.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 
05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 404.826,92 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e 
dois centavos), representada pela CDA n° C-2874/2019, datada de 01/01/2015, 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: "(....) 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 23 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 1770978 
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): COMERCIO E INDUSTRIA DE VELAS TOCANTINS LTDA - CNPJ n°: 02.687.897/0001-07, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0028583-37.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 8.721,62 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA 
20190027798 e 20190027799, datada de 08/10/2019, 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 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 23 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 1771112 
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): ELAINE DE SOUSA COSTA VIEIRA - CPF n°: 778.472.021-15, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028380-75.2019.8.27.2706, que 
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lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.826,10 
(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20190027951, datada de 07/12/2016, 
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 23 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 1771814 
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): JOAO ASSUNCAO DE AZEVEDO - CPF n°: 012.506.711-91, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024107-53.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.370,74 
(um mil, trezentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190026692, datada de 07/12/2016, 
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 23 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 1770618 
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): RAIMUNDO NONATO MIRANDA - CPF n°: 189.187.001-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017194-55.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.163,12 
(quatro mil, cento e sessenta e três reais e doze centavos), representada pela CDA n° 20190001997, datada de 09/07/2019, 
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 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 23 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EDITAL  DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 1752526 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000330-66.2010.8.27.2706, proposta 
pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em face de BIANOR CORREIA DE 
SOUZA, CPF nº 450.386.001-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto 
e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 55 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, declaro de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado, e 
consequentemente EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e art. 174 do 
CTN. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, 
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4859 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020 11 

 

 
 

a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais finais, tendo em vista que a executada deu causa 
ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o 
crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Providencias do cartório: Havendo constrição 
de bens moveis do devedor, providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema 
RENAJUD ou, expeça-se ofício ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva; Intime-se a exequente da 
presente sentença, com prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se a parte executada da presente sentença, com prazo de 15 
(quinze) dias. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE  os autos com as cautelas de 
praxe. Intimem-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
Execução Fiscal Nº 0006713-96.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA MARIA LEITE DA SILVA (Espólio) 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0010511-65.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JULIANA DE CARVALHO MONTEIRO LEITE 
SENTENÇA(...) Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I do Código de Processo Civil, EXTINGO o 
feito, sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Ao cartório, determino as seguintes providências: Intime a exequente da presente 
sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0009840-42.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DA SILVA CARDOSO 
SENTENÇA(...) Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I do Código de Processo Civil, EXTINGO o 
feito, sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Ao cartório, determino as seguintes providências: Intime a exequente da presente 
sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0009732-13.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DANUZA RODRIGUES DA CUNHA  
SENTENÇA(...) Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I do Código de Processo Civil, EXTINGO o 
feito, sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Ao cartório, determino as seguintes providências: Intime a exequente da presente 
sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0006713-96.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA MARIA LEITE DA SILVA (Espólio) 
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SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto processual 
subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias.Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0005695-40.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no art. 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto processual subjetivo 
indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias.Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 2191/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 19 de novembro de 2020 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o retorno gradual das atividades presenciais no equivalente à 75% do pessoal (magistrados, servidores e 
outros), pelo período de 03 de novembro à 18 de dezembro de 2020, conforme determinou a Portaria Conjunta nº 38/2020 
TJ/CGJ e Portaria Nº 2063/2020, DF ARAGUAÍNA; 
CONSIDERANDO que as Portarias Conjuntas nº 23 e 38/2020 TJ/CGJ não estabelecem critérios individuais para as Comarcas, 
no que se refere aos Mandados Judiciais represados na Central de Mandados, durante o período de teletrabalho, onde só se 
cumpriam, via Oficial de Justiça, as ordens judiciais urgentes; 
CONSIDERANDO o disposto no SEI nº 20.0.000014680-4 e, no SEI nº 20.0.000022519-4, o qual informa o quantitativo 
de Oficiais de Justiça afastados do trabalho pertencentes ao grupo de risco; 
CONSIDERANDO o déficit do quadro de Oficiais de Justiça desta Comarca de Araguaína, e que o quantitativo em atividade 
encontra-se reduzido em razão de alguns serem do grupo de risco, conforme determinado na Portaria Conjunta nº 38/2020 
TJ/CGJ e Portaria Nº 2063/2020, DF ARAGUAÍNA, e em decorrência do usufruto de férias e folgas de plantão; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 9/2020, de 7 de abril de 2020, que autoriza a realização de audiências por 
videoconferência durante a crise sanitária provocada pelo coronavírus (COVID-19), e os procedimentos de intimação das partes 
mediante a utilização do aplicativo de mensagem WhatsApp; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, que autoriza a realização 
de citações e intimações por meio eletrônico; 
CONSIDERANDO que a Comarca de Araguaína dispõe da utilização da ferramenta do Eproc Nacional, no qual os mandados 
são distribuídos por zonas/regiões; 
CONSIDERANDO os termos da Decisão/Ofício nº 1189/2020, SEI nº 20.0.000002183-1, que dá autonomia para os Diretores de 
Foro estabelecer o cronograma de distribuição dos mandados represados; 
RESOLVE: 
Art. 1º. REVOGO o Art 4º § 1º da Portaria Nº 508/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 19 de março de 2020, e Art. 3º da 
Portaria Nº 2063/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 29 de outubro de 2020, quanto à vedação de  remessa dos demais 
tipos de mandados em processos judiciais e administrativos. 
Art. 2º. DETERMINAR que as serventias judiciais utilizem recursos tecnológicos para os procedimentos de citação, intimação 
das partes e ofícios mediante a utilização de aplicativos de mensagem whatsApp e whatsApp business, salvo as vedações 
legais, devendo constar no respectivo processo a certidão de realização desses atos, sob pena de devolução do mandado/carta 
precatória/ofício à unidade judicial ou administrativa, medida  que objetiva evitar sobrecarga ao número reduzido de oficiais de 
justiça que estão atuando na comarca nesta pandemia do novo Coronavírus( Covid 19). 
Art. 3º. DETERMINAR que cada serventia judicial proceda, diariamente, à distribuição/remessa à Central de Mandados de 
Araguaína (CEMAN), até o limite máximo de 5 (cinco) mandados represados, sem prejuízo da distribuição/remessa dos 
mandados de natureza urgente (medidas urgentes), que já estavam sendo distribuídos/remetidos normalmente.  
Art. 4º. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 5º. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor a partir de 20 de novembro de 2020. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comuniquem-se, amplamente, por meio da ASCOM e demais 
entidades parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

Juiz de Direito - Diretor do Foro 
 

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: 0017306-24.2019.8.27.2706 
Acusado: F. L. C. 
Vítima: G. C. C. E M. C. C. 
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): G. C. C., brasileira, solteira, 
nascida aos 08/02/2002, filha de Ana Paula Chaves da Silva e Felix Leão Castilho, e M. C. C., brasileiro, solteiro, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 23/11/1997, filho de Felix Leão Castilho e Ana Paula Chaves da Silva atualmente em local incerto ou 
não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o 
exposto, MANTENHO parcialmente as medidas protetivas, pois a vítima (evento 87) disse não estar residindo mais na casa da 
qual o requerido foi afastado  Assim, REVOGO o item "a" constante na decisão do evento 05 e MANTENHO INALTERADOS os 
demais itens da referida decisão, exclusivamente no que tange à requerente GABRIELLA CHAVES CASTILHO, podendo o 
requerido retornar ao lar. Ressalto que quaisquer assuntos relacionados à área cível deverão ser tratados na Vara de Família 
competente, pois não é de competência deste juízo. REVOGO também todas as medidas protetivas concedidas a MATHEUS 
CHAVES CASTILHO, pois, tratando-se de pessoa do gênero masculino, em verdade não faz jus às medidas protetivas de 
urgência previstas na 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, 20 de Novembro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, 
lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0030392-62.2019.8.27.2706 
Acusado: JOSÉ MARLON LEITE 
Vítima: CARMEM DIAS DE ALMEIDA COSTA 
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): JOSÉ MARLON LEITE, vulgo 
“Fazendeiro”, brasileiro, solteiro, sem profissão, nascido aos 04/01/1972, natural de Araguaína-TO, filho de Adão Leite e Maria 
José Leite, CPF 604.750.051-04, residente e domiciliado à Rua 37, n° 761, Setor Nova Araguaína, nesta cidade e 
comarca, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito:Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do 6 Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido 
formulado na denúncia para ABSOLVER JOSÉ MARLON LEITE, vulgo “Fazendeiro”, brasileiro, solteiro, sem profissão, nascido 
aos 04/01/1972, natural de Araguaína-TO, filho de Adão Leite e Maria José Leite, CPF 604.750.051-04, da imputação prevista no 
artigo 147 do Código Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 09 de NOVEMBRO de 2020. Eu,  ANA BEATRIZ PEREIRA QUEIROZ , 
lavrei e subscrevi. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00004299420198272710 
ACUSADO: LEONILSON GALVÃO CARDOSO 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Merítissimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo e Serventia Criminal tramitam os autos da Ação Penal nº 00004299420198272710, chave do processo nº 
744251748719, figurando como acusado LEONILSON GALVÃO CARDOSO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido aos 02/01/1992, filho de José Félix dos Santos e Maria das Dores Galvão Cardoso, CPF nº 034.261.111- 95, residente 
na Rua Planalto 579, bairro Boa Vista, Augustinópolis – TO, atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificado no 
evento 10. O acusado acima nominado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 163, parágrafo 
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único, III, do Código Penal Brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de 
Justiça lançada no evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 163, 
parágrafo único, III, do Código Penal Brasileiro. 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 o prazo de 15 (quinze) dias, para no prazo de 10 
(dez) dias, responder à acusação nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, no máximo 5 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Ficando advertido, 
que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (artigo 396-A, § 2º, do CPP). E para que chegue ao o conhecimento 
de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital, que será publicado no local de costume e 
na forma da lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos (23/11/2020). 
Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, matrícula 357764. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
PROCESSO N. 5002176-29.2012.8.27.2713, Classe Processual: Cumprimento de Sentença, Exeqüente: FUNDACAO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE COLINAS DO TOCANTINS - FECOLINAS, Executado: EURIVAN LOPES DA 
CUNHA, Através deste edital realiza a INTIMAÇÃO da parte requerida EURIVAN LOPES DA CUNHA, brasileiro, portador do RG 
850.586 SSP-TO e inscrito no CPF sob o n. 382.347.931-87, atualmente em lugar ignorado, para no prazo de 15 dias, promover 
o pagamento espontâneo do débito constante do título judicial, conforme planilha de cálculo no evento 18, PLAN2, no importe de 
R$43.075.04 (quarenta e três mil e setenta e cinco reais e vinte centavos), sob pena de o valor exeqüendo ser acrescido de 
multa, no importe de 10 %, além de penhora e expropriação de bens (§§ 1º e 3º). Desde já, fica advertida a parte executada de 
que, independentemente de penhora e nova intimação, poderá, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, 
dentro de15 dias, contados a partir do término do prazo acima (NCPC, art. 525, caput). DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Colinas do Tocantins - TO, 19 de novembro de 2020. Eu, Mauro Leonardo, Técnico Judiciário da 1ª vara cível o 
digitei, Eu, Valquiria Lopes Brito, Chefe de Secretária o conferi. José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 
 

2ª vara cível 

Sentenças 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 047/2020 
1. AUTOS nº. 00053551220198272713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: JULIA ABRUNHOSA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “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. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 049/2020 
1. AUTOS nº. 00051776320198272713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “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. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0004226-26.2020.8.27.2716 
DENUNCIADO: JOSIVALDO LOPES DOS SANTOS 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA JOSIVALDO LOPES DOS SANTOS, Brasileiro, União Estável, 41 anos de idade, filho de Maria Bonfim, residente 
em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-
TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a 
fim de cientificar-se da DECISÃO proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0004226-26.2020.8.27.2716, conforme resumo 
abaixo transcrito: "(...) EX POSITIS, Sendo imperativo a atuação do Poder Judiciário a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da vítima, determino: 1 - Seja o imputado proibido de retornar ao mesmo domicílio da ofendida até o julgamento dos 
procedimentos que se encontram em análise perante o Poder Judiciário ou até a ocorrência de novos fatos a serem 
oportunamente analisados. 2 - Seja o imputado proibido de se aproximar a uma distância inferior a 150 (cento e cinquenta) 
metros da ofendida, bem como de mater contato com a mesma, por qualquer meio de comunicação.". Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, aos 23 de novembro de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por 
ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
 

Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002795-54.2020.8.27.2716 
REQUERENTE: FRANCISCA DE LIMA SILVA 
ADV.: Francisca de Lima Silva – OAB/TO 7440 (Advogada em causa própria) 
REQUERIDO(A): MARIA JOSINEIDE DE MOURA LIMA 
ADV.: Não constituído 
SENTENÇA - datada de 18/11/2020: (evento 42): “(...) Assim sendo, com base nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, 
homologo a referida transação para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. De outra parte, julgo o processo com 
resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alíena "b", do Novo Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 22 
da Lei 9.099/95. Aguarde-se o trânsito em julgado, nada requerendo as partes, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data conforme o 
evento. Juízo do Juizado Especial Cível de Dianópolis. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, 
Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0002138-15.2020.8.27.2716 
REQUERENTE: ANTONIO SOARES E SILVA, O CEARENSE 
ADV.: Não constituído 
REQUERIDO(A): JOSEFRAN JOAQUIM DOS SANTOS 
ADV.: Não constituído 
SENTENÇA – datada de 18/11/2020 - (evento 33): “(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 
arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, DECLARO o (a) reclamado (a) revel e confesso (a) aos fatos alegados e não contestados na 
inicial, desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido para, condená-lo(a) ao pagamento da importância de R$ 1.442,00 (mil 
quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos). Remeta-se os autos a COJUN, para atualização do débito, corrigindo-o 
monetariamente desde a inadimplência do débito e acrescendo-o de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem 
custas, salvo interposição de recurso. P.R.I. Dianópolis-TO, data conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. 
Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0001595-46.2019.8.27.2716 
EXEQUENTE: NEUSA MARIA CALAI GUIMARÃES 
ADV.: Não constituído 
EXECUTADO(A): MAGNA SILVA MODESTO 
ADV.: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 61): “(...) Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 
fincas no art. 53, § 4.º da lei 9.099/95. Determino a remessa dos autos a COJUN, para atualização do débito, e posterior  
expedição da certidão de crédito em favor da exequente, com as cautelas de estilo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
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Dianópolis-TO, 13/11/2020. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL CITAÇÃO - 20 DIAS  
A Exmº Sr. Dr. Dr Herisberto E Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – 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 
Escrivania Cível, se processam aos termos da se processam aos termos da Ação de Execução de execução fiscal sob o n 
5000446-25.2013.8.27.2720 , na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS e  por meio deste, CITAR os requeridos 
LUIZ INÁCIO ZAMBONI, NILZA MARIA LISBOA ZAMBONI e VERA LUZ ZAMBONI, para que, 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 execuçãoEu, Maraína 
Moreira da Costa – Servidor de Secretaria, mat. 358131, que digitei e dato. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – 15 DIAS 
O Exmº Sr. Dr Herisberto E Silva Furtado Caldas– Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – 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 Escrivania Cível, 
se processam aos termos da Ação de Usucapião, sob o n 0001061-90.2019.8.27.2720  , na qual figura como requerente MARIA 
TEIXEIRA DA SILVA, por meio deste, CITAR a parte requeridos SEIVA PLANEJAMENTO E ASSITENCIA AGROPECUARIA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.556.828/0001-93, ERMINIO GUEDES DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, engenheiro agrônomo, portador do CPF nº 231.298.240-49, e SUZANA MARI FERREIRA DA CUNHA SANTOS, 
brasileira, casada, do lar, portadora do CPF nº 207.406.380-68, para que o(s) demandado(s) e os confinantes, bem como seus 
respectivos cônjuges, e  dos eventuais interessados, para que  possam oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna 
o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações 
de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da 
causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer 
contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa (art. 343). Eu, Maraína Moreira da Costa – Servidor de Secretaria, mat. 358131, que digitei e dato. 
 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003545-38.2020.8.27.2722 
Chave do Processo nº 517409787320 
Denunciado: ITALlO ALVES MARTINS 
Vítima: E.C.E. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ITALlO ALVES MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido em 
30.01.2000, natural de Brasília-DF,filho de Carlos Augusto Martins Dias e de Ana Lúcia Alves Barros, ficando este  intimado da 
sentença proferida evento 55, qual seja o dispositivo: DECIDO: A materialidade delitiva do crime de lesão corporal pode ser 
extraída do laudo de exame de corpo de delito (evento 16, LAU1 do IP). Quanto ao crime de ameaça, a materialidade delitiva 
pode ser extraída através das declarações colhidas em juízo. Vejamos: A vítima E. C. E. afirmou em juízo, que: "que estava em 
uma seresta, próxima a casa de sua mãe. Que há época dos fatos estavam separados. Que o denunciado estava rodeado-a toda 
hora. Que foi chamar seus irmãos, pois estava incomodada com a situação. Que quando ela estava para a festa, o denunciado 
estava escondido no escuro, atrás de uma caminhonete. Que neste momento ele passou à agredi-lá. Que ela começou à gritar, 
pedindo socorros. Que seus irmãos a salvaram das agressões. Que o denunciado a agrediu com murros. Que a derrubou no 
chão. Que ele estava com um facão ameaçando seus irmãos. Que ele estava ameaçando-a. Que ficou com medo. Que ficou 
com lesão no braço." A testemunha CARLOS RONY PEREIRA DA SILVA afirmou em juízo, que: "estava em casa no momento 
das agressões. Que escutou os gritos e  saiu para fora de casa para ver. Que quando saiu de casa viu o Wemerson e o 
Wanderley levando a vítima pra casa. Que não chegou a ajudar. Que perguntou para eles o que havia acontecido, tendo a vítima 
contado sobre as ameaças. Que não viu lesões aparentes. Que não viu se o denunciado estava portanto um facão. Que foram 
os irmãos da vítima que separaram a confusão." O denunciado ITALLO ALVES MARTINS não compareceu na audiência, sendo 
assim, como consequência, teve sua revelia decretada nos termos do art. 367 do CPP. No caso em tela, verifica-se que não há 
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contradições nas declarações da vítima capaz de desprestigiá-las, pois a mesma ratificou em juízo as afirmações prestadas na 
fase inquisitorial, confirmando que foi ameaçada pelo acusado e que foi agredida fisicamente pelo denunciado. Ademais, quanto 
ao crime de ameaça, denota-se que a promessa proferida pelo acusado foi apta a causar o efetivo temor na vítima. Inclusive, 
esta solicitou a concessão de medidas protetivas logo após ocorrerem os fatos, para proibir o contato e a aproximação do 
acusado com a mesma. Diante do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de ameaça estão de 
fato comprovados. No tocante ao crime de lesão corporal, as declarações da vítima e da testemunha são coerentes com as 
lesões corporais constatadas na mesma através do laudo pericial. Restando assim, comprovada tanto a materialidade, quanto a 
autoria. Isto posto, condeno o acusado ITALLO ALVES MARTINS pela prática do crime de lesão corporal capitulado no art. 
artigo 129 §9° e artigo 147, ambos do Código Penal c/c as disposições da Lei n.º 11.340/06. Passo a análise e individualização 
da pena: Quanto ao crime de LESÃO CORPORAL: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a 
culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado, em tese, é primário e não registra 
antecedentes desabonadores. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há 
elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais 
ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção. 
Quanto as circunstâncias agravantes, verifica-se que o crime fora cometido com violência contra a mulher, porém deixo de 
reconhecê-la, para se evitar o "bis in idem". Ausentes circunstâncias atenuantes. Ausentes causas de diminuição e de aumento 
de pena. ASSIM, temos a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. Quanto ao crime de ameaça: Verificando as 
circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a 
tipificação legal. O acusado, em tese, é primário e não registra antecedentes desabonadores.  Conduta social sem registro nos 
autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à 
espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste 
modo, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção. Compenso a agravante de o crime ter sido cometido com violência contra a 
mulher na forma da lei específica (art. 61, II, “f” do CP). Ausentes circunstâncias atenuantes. Ausentes causas de diminuição e 
de aumento de pena. Assim, temos a pena definitiva de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. DESTARTE, na somatória 
das penas dos crimes supracitados, temos o patamar definitivo de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Em 
cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão 
estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão 
de os crimes terem sido praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, 
inc. I do CP.Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a aplicação 
deste instituto (pena não superior a 2 anos). Contudo, confrontando este benefício com o quantitativo da pena aplicada, revela-se 
desproporcional e prejudicial ao acusado. Portanto, diante da realidade do benefício ser mais gravoso que a execução da pena, 
deixo de aplicá-lo. Deixo de condenar o acusado nas custas processuais, vez que é assistido pela Defensoria Pública. Determino 
a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso 
III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem 
considerar tal hipótese. Caso existam medidas cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento das mesmas. Por 
outro lado, se houver medidas protetivas de urgência fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-las até o prazo final 
 anteriormente fixado. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por 
edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em 
julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, 
expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; 
PRI. Gurupi, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito.  DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, 
que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  5029658-98.2012.8.27.2729 
O Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em  10/09/2020, declarou a substituição do curador de 
WILSON DE SOUSA NUNES ,  tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, Francisca de Sousa 
Nunes, Brasileira, Viúva, do Lar, inscrito no CPF sob nº 925.640.111-87, RG nº 1.523.085 SSP/MA, residente e domiciliada no 
endereço Rua 24, Quadra 190, Lote 08, Jardim Aureny III, Palmas Tocantins. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 
25/09/2020. Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei. 
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 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Curatela Nº 0021630-85.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: FLÁVIO DRUMOND CARDOSO 
RÉU: ANA DULCE DRUMOND CARDOSO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 25/08/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
ANA DULCE DRUMOND CARDOSO ,  em razão de possuirsequelas de AVC (acidente vascular cerebral - CID I69.3), tendo sido 
nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, FLAVIO DRUMOND CARDOSO, brasileiro, casado, motorista, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 622.791 SSP/TO, inscrito no CPF sob n° 983.543.371-20, residente e domiciliado na 
Quadra 1.104 Sul, Alameda 14, Lote 67, Plano Diretor Sul, Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário 
da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 28/10/2020. 
Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei. 
 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Interdição Nº 0053840-92.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: ELIENE DA SILVA LEAL 
RÉU: SUELY DA SILVA SOUSA 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em  26/08/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
SUELY DA SILVA SOUSA ,  em razão de possuirdeficiência mental, F-25 Distúrbio Esquisioafetivo, F-31 Transtorno Bipolar, F-53 
Transtorno Psíquico Pós Puerpério, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, ELIENE DA SILVA 
LEAL, brasileira, portadora do RG nº 695.968 SSP/TO, inscrita no CPF nº013.314.441-01, residente e domiciliada na Fazenda 
Novo Tempo, casa 03, setor rural,Palmas-TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir 
o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 28/10/2020. Eu, Silmara Sousa Cruz 
Mota, digitei. 
 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Interdição Nº 0023369-98.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: CAROLINA PALMA LASPRILLA 
RÉU: VICTORIA PALMA LASPRILLA 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 25/08/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
VICTORIA PALMA LASPRILLA,  em razão de possuir Esquizofrenia (CID F20), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para 
todos os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, CAROLINA PALMA LASPRILLA, colombiana, documentos de 
identificação colombiano n.º 1.032.390.631, residente e domiciliadaà Rua MS-20, Quadra 72-A, Lote 05, Setor Morada do Sol I, 
Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e 
afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 28/10/2020. Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0030153-23.2018.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): WELLINGTON SILVA CASTRO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WELLINGTON SILVA CASTRO, brasileiro, casado, representante 
comercial, natural de Carmo do Paranaíba/MG, filho de Anávio Joaquim da Silva e Divina Maria de Castro, portador do RG nº 
1283139 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 729.115.656-49., residente e domiciliado na Av. Tocantins, Quadra S 14, Lote 02, 
Sala 02, 02 - Taquaralto - 77270000 - Palmas, TO (Residencial) e QUADRA 106 SUL, ALAMEDA 26, LOTE 34 - PLANO 
DIRETOR SUL - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
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00301532320188272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 
WELLINGTON SILVA CASTRO, brasileiro, casado, representante comercial, natural de Carmo do Paranaíba/MG, filho de Anávio 
Joaquim da Silva e Divina Maria de Castro, portador do RG nº 1283139 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 729.115.656-49. 
Noticiam os autos do Inquérito Policial que no dia 15 de dezembro de 2016, no imóvel localizado na Chácara 21, Lote 02, Bairro 
Irmã Dulce, nesta capital, o denunciado WELLINGTON SILVA CASTRO, obteve, para si, vantagem ilícita equivalente a R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em prejuízo de MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA DA COSTA ABREU, induzindo-a em erro, 
mediante artifício. Segundo apurado, a vítima negociou com o denunciado a compra de uma cota de consórcio do Banco Itaú na 
importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo feito o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie para o 
denunciado, bem como o depósito de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme os comprovantes de pagamento nos autos 
(evento 1), na conta de JEFFERSON NUNES ALECRIM, sendo este o suposto titular da cota de consórcio. Entretanto, ao se 
dirigir ao referido banco, foi surpreendida pela informação de que os documentos referentes ao consórcio eram falsos. Após a 
descoberta da fraude, a vítima não conseguiu ter mais contato com o denunciado que mudou de endereço. Consta ainda que a 
vítima procurou JEFFERSON NUNES ALECRIM, ocasião em que este afirmou que emprestou a sua conta para o denunciado, 
em vista de terem negócios em comum. A respeito do repasse do valor ao denunciado, JEFFERSON afirmou que pegou a 
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no banco e entregou ao denunciado, não se recordando como repassou o restante 
da quantia. Ademais, foi constatado que a vítima havia adquirido, na verdade, um consórcio no nome de JOEL DARCY 
MARIUSSI. Foram realizadas diligências a fim de localizar o denunciado e JOEL DARCY MARIUSSI, porém tornaram-se 
infrutíferas, sendo que o paradeiro dos mesmos não é sabido e incerto. Assim, por meio do artifício descrito, o denunciado com 
manifesta má-fé, obteve vantagem ilícita no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), induzindo a vítima a acreditar que 
estava realizando a compra de uma cota de consórcio do Banco Itaú, conforme o contrato de compra e venda assinado pelo 
denunciado e autenticado pelo cartório (evento 1). Assim agindo, o denunciado WELLINGTON SILVA CASTRO, incorreu nas 
sanções do artigo 171, caput, do Código Penal motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e 
requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a 
aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste 
citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor 
sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas abaixo arroladas para virem 
depor em Juízo, sob as cominações legais. Palmas-TO, 21 de agosto de 2018. Sidney Fiori Júnior, Promotor de Justiça da 
Capital." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código 
de Processo Penal. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os 
autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP, no que couber. Cumpra-se. Palmas/TO, 26/10/2020. LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, 
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na 
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 27/10/2020. Eu, HEITTOR 
VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0013819-74.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RICARDO DE SOUZA FERREIRA, MARTIRES GUTEMBERG DE LIMA, EDMILSON MARQUES DA SILVA e 
ALUISIO RAIMUNDO PEREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
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COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) RICARDO DE SOUZA FERREIRA, brasileiro, encarregado de 
instalação, nascido aos 30/03/1992, inscrito no CPF sob o n. 700.826.231- 40, filho de Maria das Dores de Souza Ferreira,  
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00138197420198272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "1º FATO (APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA) Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 2 
de agosto de 2018, por volta das 12h00min, no Estabelecimento Comercial denominado “Sucatão Rei da Latinha”, localizado na 
Quadra QMW 01, lote 8, Jardim Aureny I, nesta capital, os denunciados RICARDO DE SOUZA FERREIRA, ALUÍSIO 
RAIMUNDO PEREIRA e EDMILSON MARQUES DA SILVA, apropriaram-se de coisas alheias móveis de que tinham a posse, na 
qualidade de prestadores de serviços para a Empresa vítima OI S/A, quais sejam: cabos diversos de telecomunicações, 
devidamente descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 39-evento 1, avaliados no total de R$ 7.954,00 (sete mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme laudo pericial de avaliação de objetos de fls. 14-19 – evento 41. 2º FATO 
(RECEPTAÇÃO QUALIFICADA) Constam dos autos que, no dia 2 de agosto de 2018, por volta das 12h00min, no 
Estabelecimento Comercial denominado “Sucatão Rei da Latinha”, localizado na Quadra QMW 01, lote 8, Jardim Aureny I, nesta 
capital, o denunciado MARTIRES GUTEMBERG DE LIMA adquiriu, em proveito próprio ou alheio, para fins de comércio, coisas 
que devia saber, como de fato sabia, se tratar de produto de crime, quais sejam: diversos. SÍNTESE DOS FATOS Segundo 
apurou-se, os denunciados RICARDO DE SOUZA FERREIRA, ALUÍSIO RAIMUNDO PEREIRA e EDMILSON MARQUES DA 
SILVA eram contratados por empresas terceirizadas para a prestação de serviços de instalação de equipamentos para a 
EMPRESA OI S/A, quando, no exercício de suas funções, se apropriaram dos cabos de telefonia pertencentes à empresa, 
agindo como se fossem os donos. De posse dos objetos, os três denunciados RICARDO DE SOUZA FERREIRA, ALUÍSIO 
RAIMUNDO PEREIRA e EDMILSON MARQUES DA SILVA, se dirigiram ao comércio do quarto denunciado MARTIRES 
GUTEMBERG DE LIMA (proprietário do Sucatão Rei da Latinha), e oferecem os cabos à venda. O denunciado MARTIRES 
GUTEMBERG DE LIMA proprietário do estabelecimento, comprou os cabos. Perante a autoridade policial, afirmou que teria pago 
aos três primeiros denunciados, a quantia de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) por cerca de 120Kg de cabos 
diversos, sem nota fiscal ou outro documento que comprovasse a origem lícita dos objetos (fls. 20-evento 1). O representante da 
empresa vítima OI S/A disse que os cabos apreendidos são oriundos de sobras de instalação de equipamentos móveis, os quais 
após a instalação, ocorre uma prestação de contas entre o fabricante e setor de projeto e implantação da OI (fls. 9 – evento 1).  
CONCLUSÃO Assim sendo, os denunciados RICARDO DE SOUZA FERREIRA, ALUÍSIO RAIMUNDO PEREIRA e EDMILSON 
MARQUES DA SILVA estão incursos nas sanções do art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita majorada em 
razão de emprego ou profissão) e MARTIRES GUTEMBERG DE LIMA incurso nas sanções do art. 180, 1º, do Código Penal 
(receptação qualificada), motivos pelos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação 
da presente e a citação dos denunciados para, querendo, apresentarem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do 
Código de Processo Penal). Verificando-se que os denunciados se ocultam para não serem citados, requer a aplicação do 
disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. 
Não sendo encontrada os denunciados nos endereços constantes dos autos, requer que sejam eles citados por edital, aplicando-
se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se os denunciados não constituírem defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do 
Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação dos denunciados. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação das ofendidas nos endereços por elas indicados, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor 
sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para deporem em 
Juízo, sob as cominações legais. TESTEMUNHAS 1 – JOSULEI CORREIA DE CRAVALHO (condutor), Policial Militar; 2 – 
CLAUDIO RAMOS DO NASCIMENTO, Policial Militar; 3 – BLÉCIO DA SILVA MARTINS, Av. LO 19, n. 41, Quadra 712 Sul, 
Palmas-TO, telefone (63) 98419-8287 (recado); 4 – RICARDO KAMINISHI DOS SANTOS (Representante da OI S/A), Quadra 
201 Sul, Av. NS A, conjunto 2, lote 6, Palmas-TO, telefone (63) 3244- 1299 (comercial). Palmas/TO, 05 de abril de 2019 . 
DESPACHO: "d) em caso de alguma citação pessoal resultar impossibilitada por força de não constatação de qualquer endereço, 
deverá tal ato ser concretizado por meio de edital, com prazo de 15 (quinze) dias, (art. 361, e art. 363, § 1º, ambos do CPP) .” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 20/11/2020. Eu, PAULA TERRA DA SILVA BARROS PALUDO, 
digitei e subscrevo. 
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4ª vara cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0038314-85.2019.8.27.2729 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL TOM JOBIM - CNPJ: 08.583.485/0001-03 
REQUERIDO: LARA MORAES DE CARVALHO - CPF: 002.011.211-40 e UBERLAN MACIEL DE SOUSA - CPF: 002.683.751-00 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 19. "Trata-se de Execução de Título 
Extrajudicial movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TOM JOBIM em face de LARA MORAES DE CARVALHO 
e UBERLAN MACIEL DE SOUSA. As partes compuseram acordo, conforme evento n. 16, e requereram a homologação. É o 
relatório. Passo a decidir. Não vislumbro óbice à homologação do acordo. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO acima 
mencionado. Por se tratar de pagamento em prestação pós-datada, SUSPENDO o feito, com fundamento nos artigos 313, II e 
922, ambos do Código de Processo Civil, até o cumprimento integral do que restou acordado (12 de julho de 2020). Transcorrido 
o prazo e havendo comprovação do integral cumprimento da avença, venham-me os autos conclusos para extinção. Caso 
contrário intime-se o credor exequente para manifestar-se e requerer o que entender de direito. Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho, Juiz de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0011151-38.2016.8.27.2729 - Cumprimento de Sentença 
REQUERENTE: JOSE ALVES CARNEIRO - CPF: 933.231.741-00 
REQUERIDO: LAURO SÉRGIO DIAS - CPF: 309.672.951-49                  
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 65. "Com fulcro no artigo 860 do Código de 
Processo Civil, defiro o pedido apresentado no evento n. 63. Destarte, expeça-se ofício para a 1ª Escrivania Cível da Comarca de 
Paranã, a fim de que promova a penhora dos direitos hereditários de LAURO SÉRGIO DIAS no rosto dos autos de n. 0000583-
80.2018.827.2732, até o limite de seu quinhão, do crédito que JOSÉ ALVES CARNEIRO tem a receber no valor de R$ 
258.345,23 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Em seguida, intimem-se 
as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnem por aquilo que entenderem de direito. Cumpra-se. Silvana Maria 
Parfieniuk, Juíza de Direito." 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 2202/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 23 de novembro de 2020 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo III da Portaria nº 190/2019, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 27/11/2020 às 18h a 
04/12/2020, às 11:59 min , será cumprido pelo magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, atualmente respondendo pela 1ª Vara 
Criminal, servidor Renato Rodrigues de Souza e oficial de justiça Djalma Luís Feitosa. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
 Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e três(23) dias do 
mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0002472-72.2018.8.27.2731   
Acusado: JOÃO DAMASCENO CANTUÁRIO DE SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JOÃO DAMASCENO CANTUÁRIO DE SOUSA, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de 
Guaraí/TO, nascido aos 27.01.1966, filho de Maria Arcângela Cantuário de Sousa, CPF nº 983.134.601-72, residente na Rua 07, 
quadra 13, lote 15, Parque dos Buritis, Paraíso/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para 
no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ trezentos e 
quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos  (349,25) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no 
link abaixo informado. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 19 de Novembro de 2020. (19/11/2020). Eu 
(Mikaelly Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0002631-54.2014.8.27.2731  
Acusado: JOÃO BATISTA RODRIGUES MARACAIPE 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JOÃO BATISTA RODRIGUES MARACAIPE, brasileiro, casado, motorista, nascido aos 24/05/1956,natural 
dePorto Nacional/TO, filho de Maria Rodrigues Maracaipe, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou 
o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para 
no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ trezentos e 
vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos  (324,25) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link 
abaixo informado. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 20 de Novembro de 2020. (20/11/2020). Eu 
(Mikaelly Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal:  0003685-21.2015.8.27.2731        
Acusado: RENATO SILVA SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado RENATO SILVA SOUSA ,brasileiro, casado, motorista, natural de Santana do Araguaia/PA, nascido em 
11/06/1979, filho de Raimundo Nonato Soares de Sousa e Maria Pereira Silva Sousa, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da 
Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor 
de R$ trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos  (327,04) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da 
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União no link abaixo informado. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 20 de Novembro de 2020. (20/11/2020). Eu 
(Mikaelly Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 716-20 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de 
Peixe – TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO 
LEILÃO: dia 02 de dezembro de 2020, a partir das 9h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 
02 de dezembro de 2020, a partir das 11h00min, 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: 0000623-22.2019.8.27.2734 
EXEQUENTE: JOSÉ RANULPHO DE SOUZA SANTOS EXECUTADO: LUIZ DIAS DE ARAÚJO ITEM-01: Um lote urbano, 
situado no antigo Loteamento da cidade de Peixe, à Praça Getúlio Vargas s/n, esquina com a Rua Dr. João de Abreu na cidade 
de Peixe -TO. Tendo o referido lote 360,00 metros quadrados, com limites e confrontações constantes na Certidão de inteiro teor 
do imóvel registrado sob o nº 3268 no Cartório de Registro de imóveis de Peixe-TO.Segundo avaliação do oficial de justiça, no 
mencionado lote consta numa área de 284,00 metros quadrados se encontra as ruínas de uma casa residencial (onde funcionou 
o antigo Hotel Tocantins) com algumas paredes ainda edificadas. VALOR DA AVALIAÇAO: R$60.000,00 (Sessenta mil reais). 
FIEL DEPOSITÁRIO: Luiz Dias de Araújo. LOCALIZAÇÃO DO(S) ITEN(S): Conforme descrito acima. VALOR DO DÉBITO EM 
EXECUÇÃO:R$ 31.157,34(trinta e um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos),* Valor sujeito a alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. 
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 1% do valor da avaliação, a ser paga pelo EXEQUENTE. C. Acordo: ficará a cargo 
do EXECUTADO o pagamento das despesas que o leiloeiro teve para realização da hasta. FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: O pagamento do bem arrematado ocorrerá em três (03) dias, em parcela única ou em cinco (05) 
parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser depositada no prazo de três (03) dias a contar da arrematação, e as 
demais a cada trinta (30) dias, cujas guias serão encaminhadas ao arrematante pelo leiloeiro, que informará nos autos o 
respectivo pagamento . Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor 
privilegiado. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela 
Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 
na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, 
a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento 
do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 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, 
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 
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leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX- A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. XV -Na eventualidade 
de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 
necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação 
da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o 
respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do 
arrematante após pagamento do valor da arrematação, da comissão do Leiloeiro e após o pagamento ou o depósito da última 
parcela, podendo ser o arrematante imitido na posse, se isso lhe aprouver, após o depósito da primeira parcela. 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(a)(s): LUIZ DIAS DE ARAÚJO, através de seu (a) procurador constituído nos autos Dr. 
(a)(s): DEIBE MARIA DA CONCEIÇÃO TO008054 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). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
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e afixado na forma da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE JOSÉ RANULPHO DE SOUZA SANTOS , através de seu Procurador 
devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): BONFIM SOUZA MENDES TO004944, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Peixe, Estado do Tocantins. Peixe/TO, 16 de novembro de 2020. MARCO 
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 – A4. 
 

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO  
Por determinação do Juízo da 2ª Escrivania Cível da Comarca de Peixe/TO, faz saber a todos os interessados, que será levado a 
LEILÃO o bem penhorado e avaliado, na seguinte forma: 1º LEILÃO: dia 10 de DEZEMBRO de 2020, a partir das 09h00min, por 
preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO: dia 10 de DEZEMBRO de 2020, a partir das 09h30min, pelo maior lance 
oferecido, exceto o preço vil (abaixo de 60% do valor da avaliação, nos termos dos artigos 880 §1º e 891, parágrafo único, 
ambos do CPC). Obs.: O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica (online), por meio do sítio 
www.tocantinsleiloes.com.br. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL nº 0003180-45.2020.8.27.2734 - JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO 
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GURUPI – TO - EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - EXECUTADO: JOSÉ LISBERTO FERREIRA - BEM: UM VEÍCULO EM 
ESTADO DE SUCATA, MARCA/MODELO FORD/F1000S, COR VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1992/1993, PLACA: 
MVN5819/GO, RENAVAM: 00010112251, CHASSI: 9BFBTNM36NDB08911, NÚMERO MOTOR: 0022904299502, 
CARROCERIA ABERTA, TIPO: CAMINHONETE, COMBUSTÍVEL: DIESEL, POTÊNCIA/CILINDRADA: 092/0000, CAPACIDADE 
DE PASSAGEIROS: 003. Proprietário: José Lisberto Ferreira. Observação do Oficial de Justiça Avaliador em março de 2020: 
-O referido veículo encontra-se parado há 06 anos, com pneus carecas, frente batida, capô amassado, pintura ruim, sem bateria, 
em estado de sucata. (RE)AVALIAÇÃO: R$5.000,00 (cinco mil reais). Avaliado em março de 2020. DEPOSITÁRIO: JOSÉ 
LISBERTO FERREIRAÔ - ÔNUS: Constam as seguintes constrições: RENAJUD – relativo ao processo 000004831201451 
80231 junto ao TRT18; e RENAJUD – relativo ao processo 7019220174014302 junto ao TRF01 - DÉBITOS CONSTANTES NO 
DETRAN/GO: Licenciamento 2015, no valor de R$262,87 com vencimento em 01/10/2015; Licenciamento 2016, no valor de 
R$262,87 com vencimento em 11/07/2016; Licenciamento 2017, no valor de R$262,87 com vencimento em 10/11/2017; 
Licenciamento 2018, no valor de R$262,87 com vencimento em 13/11/2018; Licenciamento 2019, no valor de R$262,87 e Seguro 
Obrigacional 2019, no valor de R$ 16,77, totalizando R$279,64 com vencimento em 05/11/2019; Licenciamento 2020, no valor de 
R$207,95 e Seguro Obrigacional 2020, no valor de R$5,78, totalizando R$213,73 com vencimento em 05/11/2020; Auto de 
Infração - A014577675 no valor de R$191,54; e Auto de Infração - B037668617 no valor de R$85,13. Débitos em 30 de outubro 
de 2020. VALOR DO DÉBITO DESTE PROCESSO: R$25.914,60 (vinte e cinco mil, novecentos e quatorze reais e sessenta 
centavos), em 23 de setembro de 2020. LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua 4, nº 386, Centro, Jaú do Tocantins/TO, CEP: 77.450-
000. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: GLAUCO TELES E SILVA, JUCETINS nº 2011.12.014. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (a) 
5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante; (b) 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação em 
caso de adjudicação, a ser pago pelo exequente. -Somente se perfectibilizada a venda judicial o leiloeiro fará jus à comissão, a 
ser paga pelo arrematante; do contrário, tem ressalvado apenas o reembolso das despesas devidamente comprovadas, que 
serão suportadas pelo executado quando a hasta for suspensa ou cancelada em virtude de acordo entre as partes 
(parcelamento), bem como de pagamento do débito. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as 
obrigações propter rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de ônus tributário, cujo 
fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130, parág. único do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis — ITBI pelo arrematante (artigo 901, 
§2º do CPC) — e custas processuais (Item 2.7.8.4 da portaria nº 94, de 21 de janeiro de 2015 e item 63, Tabela X, Lei n e 
1.286/2001, TJ-TO), no importe de 1,0% sobre o valor do bem arrematado, remido, arrendado ou adjudicado, sendo o mínimo de 
R$24,00 (vinte e quatro reais) e máximo de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS, por 
meio de DAJ. O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As 
despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da 
expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após 
comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) ocorrerá após a expedição da carta de arrematação ou 
mandado de entrega. 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 ou pelos 
meios digitais informados pelo leiloeiro no site www.tocantinsleiloes.com.br. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido 
removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem 
como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se 
do produto da alienação judicial FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista. PARCELAMENTO: 
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Na ausência de lance à vista, no caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O 
arrematante deverá pagar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais) cada. Ao valor de cada 
parcela, será acrescido juros de poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso 
de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 
fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 
da arrematação), ressaltando que a caução está condicionada à aceitação pelo Juízo. Não sendo aceita caução idônea pelo(a) 
Juiz(íza), o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 
de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor 
do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 
Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa (art. 895, §7º, CPC). LEILÃO EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICA (ONLINE): 
Quem pretender arrematar o dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.tocantinsleiloes.com.br, 
a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data designada para a realização do 
leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 
do leilão, confirmarem os lances ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para 
fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 25% (vinte e 
cinco por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, 
o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, igual ou superior à avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas 
condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, exceto o lance vil, ou seja, abaixo 
de60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (art. 880, §1º e art. 891, parágrafo único, ambos do CPC). Na eventualidade 
de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação do bem, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, 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. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o Exequente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, representado pelo Procurador, Dr. TIAGO MAURELLI JUBRAN 
DE LIMA AGU2139617, bem como o Executado JOSÉ LISBERTO FERREIRA, este, caso a intimação não ocorra por mandado 
ou carta registrada, FICA devidamente intimado acerca do leilão judicial por meio do próprio edital de leilão, nos termos do artigo 
889,I, do CPC. Ficam também intimados os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; 
União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso l, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do bem, poderá remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Ficam 
cientificados de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§2º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade de Peixe, Estado do Tocantins. Peixe, 23 de novembro de 2020. (Ass.) GLAUCO TELES E SILVA - 
Leiloeiro Público Oficial Mat. Jucetins nº 014. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.  
O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se os autos de AçãoAção Procedimento Comum Cível n.º  0000636-49.2018.8.27.2736 , em que HELLYSON 
CRISTALDO JANUARIO CORREA, move em face CONSTRUIR - ENSINO PROFISSIONALIZANTE PARA A CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, sendo o presente para CITAR a requerida CONSTRUIR - ENSINO PROFISSIONALIZANTE PARA A 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.428.990/0001-66, atualmente em 
local incerto e não sabido, para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente no prazo de 15 (quinze) dias, caso 
queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora art. 344 do CPC.  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, 23 de Novembro de 2020, Eu Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria que digitei e 
subscrevo. 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4859 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020 27 

 

 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 1771147 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0013074-36.2020.8.27.2737  - Justiça Pública desta Comarca - como Autora, 
move contra  ABIGUINEIDE BEZERRA DE ALMEIDA, VULGO "BIGUINÊS", brasileiro, solteiro convivente em união estável, 
nascido aos 08/11/1966, natural de Grajaú/MA, filho de Estevam Alves de Almeida e Nicodema Conceição Bezerra, inscrito no 
CPF nº 321.174.693-53, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e 
passado em Porto Nacional/TO, 23 de novembro de 2020. Patricia Macier dos Santos- matrícula 358289, digitei o presente. 
Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 1771147v2 e do código CRC 7395c6f6. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 
Data e Hora: 23/11/2020, às 13:50:56 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00079299620208272737 - Ameaça - Justiça Pública desta Comarca – como 
Autora, move contra IAGO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 01/01/1997 em Porto 
Nacional/TO, filho de ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS e VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, encontrando-se em lugar 
incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 
dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não 
tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de 
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 19/11/2020. 
Andreia Neres Alves, assistente administrativo, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito.  
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de JOSE AFONSO DE ARAUJO, CNPJ/CPF nº 
04921771120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009019-52.2014.8.27.2737 - Chave: 869782096914, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 
9036/2010, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 310,89 (Trezentos e dez reais 
e oitenta e nove centavos), que deverão ser acrescidos 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 que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  Porto Nacional-TO, 23 de novembro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de PEDRO ARAUJO DE ALENCAR, CNPJ/CPF nº 
61038563100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008757-63.2018.8.27.2737 - Chave: 181918801118, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 
(20180020356, 20180044050), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 441,78 
(QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), bem como para INTIMA-LO(A), para que 
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tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância 
é de R$ 551,30 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL  -  Autos: 0008757-63.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 23 de NOVEMBRO de 2020. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, NA FORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 
DE URGÊNCIA autuada sob o nº 0001793-08.2019.827.2741, proposta por MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, em face de 
AGUILENE DA SILVA RIBEIRO. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de AGUILENE DA SILVA RIBEIRO, 
brasileira, solteira, pensionista, portadora do Registro Geral nº. 6049304, PC/PA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº. 
977.065.662-34, residente e domiciliada na Rua Principal, s/nº (acima do Colégio, fica bem na esquina, casa branca), Povoado 
Araçulândia, Zona Rural, Wanderlândia/TO, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “Diante do 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECRETAR A INTERDIÇÃO pleiteada na inicial, 
declarando AGUILENE DA SILVA RIBEIRO pessoa absolutamente incapaz de exercer pessoalmente todos e quaisquer atos da 
vida civil, nomeando para o munus de sua curatela o(a) Sr(a). ?MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, resolvendo o mérito da 
demanda na forma do art. 487, I do CPC. Conforme previsão do art. 1.773 do Código Civil, LAVRE-SE imediatamente o termo de 
curatela definitiva com o compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se 
o(a) curador(a) para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que essa não está autorizada a vender bens da 
interditada sem autorização judicial. OFICIE-SE o Cartório de Registro de Pessoas Naturais responsável pelo registro da pessoa 
interditada, para que inscreva a interdição decretada nesta sentença no seu assento. PUBLIQUE-SE esta sentença nos moldes 
do art. 755, § 3º do CPC. Despesas processuais suspensas, em face da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM - SE com as anotações e baixas de praxe. INTIMEM-SE, inclusive o MPE. CUMPRA-SE. Em 17/08/2020. 
Assinado eletronicamente pelo juiz VANDRÉ MARQUES E SILVA.”  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. E para constar, eu, 
Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível o digitei e subscrevi. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Autos nº 0000880-77.2019.8.27.2724 
Ação: Inventário 
Requerente: LEVY GOMES DOS SANTOS 
Advogado: LUIZ ALBERTO MAGALHÃES FEITOSA (DPE)   DP9082972   
O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - titular do Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itaguatins, com atribuições na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este 
meio, PARTICIPAR da ação abaixo identificada disposta no campo abaixo, finalidade: DAR PUBLICIDADE A TODOS os 
HERDEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, QUE O PRESENTE EDITAL VIREM, que ficam devidamente citados de todos os 
termos da presente ação, querendo, manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através de 
advogado legalmente habilitado, acompanharem o processo até o final, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de 
direito. (CPC, art. 626, §1º cc art. 259, inciso III). DECISÃO: Vistos etc. I - Com base no art. 617 do CPC, nomeio inventariante 
o(a) Sr.(a) LEVY GOMES DOS SANTOS . Sendo assim, INTIME-SE o(a) inventariante para: a) Em 05 (cinco) dias, assinar termo 
de compromisso. b) Em 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou compromisso, apresentar as primeiras declarações, 
com todas as informações exigidas pelo art. 620 do CPC. II - Apresentadas as primeiras declarações: Citem - se os herdeiros. 
INTIME-SE o Ministério Público. INTIME-SE, eletronicamente, a Fazenda Pública Estadual, para se manifestar, no prazo de 15 
(quinze) dias. PUBLIQUE-SE edital para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos (CPC, art. 626, 
§1º cc art. 259, inciso III). III - Concluídas todas as citações, ABRA-SE VISTA às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 
para que caso queiram, se manifestem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627). IV - Transcorrido o prazo acima: a) Não 
havendo impugnação, INTIME-SE o inventariante a apresentar as últimas declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo 
emendar, aditar ou completar as primeiras. b) Havendo impugnação, INTIME-SE o inventariante a se manifestar, no prazo de 15 
(quinze) dias. Em seguida, venham os autos conclusos. V - Apresentadas as últimas declarações, INTIME(M)-SE novamente o(s) 
herdeiro(s) a se manifestar em 15 (quinze) dias (CPC, art. 636). VI - Não havendo impugnação às últimas declarações, 
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REMETAM-SE os autos à COJUN, para que proceda ao cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD). VII - 
Feito o cálculo, INTIMEM-SE os herdeiros e o inventariante para que, em 05 (cinco) dias, falem sobre o mesmo, apontando, 
fundamentadamente, os erros porventura existentes e qual cálculo seria o correto, ficando desde já indeferido o pleito sem essas 
características, na forma do art. 638 do CPC. VIII - Após a manifestação das partes, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, a 
fim de que se manifeste, fundamentadamente, em 05 (cinco) dias, e, caso discorde do imposto apurado, apresente o cálculo que 
entende correto, indeferindo-se desde já pedido de novos cálculos sem a necessária fundamentação. IX - Por fim, se houver 
herdeiro incapaz ou ausente, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Caso contrário, 
venham os autos conclusos para julgamento do cálculo do tributo (CPC, art. 638, § 2º). Expeça - se o necessário. Cumpra - se. 
Itaguatins - TO, 13 de outubro de 2019. Marcelo Eliseu Rostirolla Juiz de Direito. Eu, JOSÉ LUIZ GOMES ARAUJO E LOPES - 
ESTAGIÁRIO DO NACOM, que digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
Autos nº 0000815-89.2017.8.27.2712 
Ação: Inventário 
Requerente: MARIA NELMA PACHECO MELO SOUSA 
Advogado: LUIZ ALBERTO MAGALHÃES FEITOSA (DPE)   DP9082972   
O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - titular do Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itaguatins, com atribuições na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este 
meio, PARTICIPAR da ação abaixo identificada disposta no campo abaixo, finalidade: DAR PUBLICIDADE A TODOS os 
HERDEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, QUE O PRESENTE EDITAL VIREM, que ficam devidamente citados de todos os 
termos da presente ação, querendo, manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através de 
advogado legalmente habilitado, acompanharem o processo até o final, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de 
direito. (CPC, art. 626, §1º cc art. 259, inciso III). DECISÃO: Vistos etc. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. Com base no 
art. 617 do CPC, nomeio inventariante o(a) Sr.(a) MARIA NELMA PACHECO MELO SOUSA. Sendo assim, INTIME-SE o(a) 
inventariante para:n a) Em 05 (cinco) dias, assinar termo de compromisso. b) Em 20 (vinte) dias, contados da data em que 
prestou compromisso, apresentar as primeiras declarações, com todas as informações exigidas pelo art. 620 do CPC. 
Apresentadas as primeiras declarações: Cite – se o(s) herdeiros. INTIME-SE o Ministério Público, eletronicamente. INTIME-SE, 
eletronicamente, a Fazenda Pública Estadual, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. PUBLIQUE-SE edital para 
participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos (CPC, art. 626, §1º cc art. 259, inciso III). Concluídas todas 
as citações, ABRA-SE VISTA às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que, caso queiram, se manifestem sobre as 
primeiras declarações (CPC, art. 627). Transcorrido o prazo acima: Não havendo impugnação, INTIME-SE o inventariante a 
apresentar as últimas declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo emendar, aditar ou completar as primeiras. Havendo 
impugnação, INTIME-SE o inventariante a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, venham os autos conclusos. 
Apresentadas as últimas declarações, INTIME(M)-SE novamente o(s) herdeiro(s) a se manifestar em 15 (quinze) dias (CPC, art. 
636). Não havendo impugnação às últimas declarações, REMETAM-SE os autos à COJUN, para que proceda ao cálculo do 
imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Feito o cálculo, INTIMEM-SE os herdeiros e o inventariante para que, 
em 05 (cinco) dias, falem sobre o mesmo, apontando, fundamentadamente, os erros porventura existentes e qual cálculo seria o 
correto, ficando desde já indeferido o pleito sem essas características, na forma do art. 638 do CPC. Após a manifestação das 
partes, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, a fim de que se manifeste, fundamentadamente, em 05 (cinco) dias, e, caso 
discorde do imposto apurado, apresente o cálculo que entende correto, indeferindo-se desde já pedido de novos cálculos sem a 
necessária fundamentação. Por fim, se houver herdeiro incapaz ou ausente, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público a se manifestar 
no prazo de 30 (trinta) dias. Caso contrário, venham os autos conclusos para julgamento do cálculo do tributo (CPC, art. 638, § 
2º). Expeça – se o necessário. Cumpra – se. Marcelo Eliseu Rostirolla Juiz de Direito. Eu, JOSÉ LUIZ GOMES ARAUJO E 
LOPES - ESTAGIÁRIO DO NACOM, que digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por LUATOM BEZERRA ADELINO DE 
LIMA. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 716-20 
PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª ESCRIVANIA CIVEL DE PEIXE 
AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ, LT 01/16- SETOR SUL CEP: 77460-000 
TEL: (63) 3356-1193 PEIXE– TO. 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de 
Peixe – TO, que será (ão) levado (s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO 
LEILÃO: dia 02 de dezembro de 2020, a partir das 9h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 
02 de dezembro de 2020, a partir das 11h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação). 
PROPOSTA E VENDA DIRETA: Em caso de não arrematação, o bem ficará exposto por 120 dias, no site da Agilleiloes, a contar 
do 5º (quinto) dia útil da data do 2º (segundo) leilão. LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO: 0000971-74.2018.8.27.2734 EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADO: DAVI RODRIGUES DE 
ABREU ITEM-01: Lote Urbano de nº7, da quadra 22, com área de 367,88m², localizado na rua André Aires da Silva Sobrinho 
(Atual Av. Tocantins), Centro, São Valério da Natividade – TO, encontra-se em via asfaltada.O imóvel está registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis de São Valério – TO sob o nº 003. Segundo avaliação do oficial de justiça, o bem possuiu as seguintes 
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benfeitorias: imóvel com calçada, murado, contendo uma edificação comercial de aproximadamente 88 m²,rebocada, pintada, 
piso cerâmico, telhado em madeira e cerâmica. VALOR DA AVALIAÇAO: R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais). FIEL 
DEPOSITÁRIO: Davi Rodrigues Abreu. LOCALIZAÇÃO DO(S) ITEN(S): Conforme descrito acima. VALOR DO DÉBITO EM 
EXECUÇÃO:R$ 12.490,80(doze mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos),* Valor sujeito a alteração. PODER 
JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª ESCRIVANIA CIVEL DE PEIXE AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ, LT 01/16- SETOR 
SUL CEP: 77460-000- TEL: (63) 3356-1193 PEIXE– TO. LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE 
MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será 
paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor 
da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 1% do valor da avaliação, a 
ser paga pelo EXEQUENTE. C. Acordo: ficará a cargo do EXECUTADO o pagamento das despesas que o leiloeiro teve para 
realização da hasta. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: O pagamento do bem arrematado ocorrerá em 
três (03) dias, em parcela única ou em cinco (05) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser depositada no prazo de 
três (03) dias a contar da arrematação, e as demais a cada trinta (30) dias, cujas guias serão encaminhadas ao arrematante pelo 
leiloeiro, que informará nos autos o respectivo pagamento . Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso 
de concurso de penhora com credor privilegiado. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) 
bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à 
publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na 
data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o 
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. PROPOSTAS E 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 120 (cento 
e vinte) dias que se inicia após o decurso de 5 (cinco) dias úteis, a contar da realização da última praça/leilão. PODER 
JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª ESCRIVANIA CIVEL DE PEIXE AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ, LT 01/16- SETOR 
SUL CEP: 77460-000- TEL: (63) 3356-1193 PEIXE– TO. 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, ão cabendo à Justiça Estadual e/ou 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, 
etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que 
tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja 
inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do 
devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, 
sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real 
ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado 
alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a 
ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de 
que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a 
arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da 
ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo 
estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo 
a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o 
depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 
despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento 
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX- A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à 
sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de 
transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de 
arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro 
de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do 
CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos 
cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de 
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo 
edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e 
de que, PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª ESCRIVANIA CIVEL DE PEIXE AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ, LT 
01/16- SETOR SUL CEP: 77460-000- TEL: (63) 3356-1193 PEIXE– TO. 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, 
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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, da comissão do Leiloeiro e após o 
pagamento ou o depósito da última parcela, podendo ser o arrematante imitido na posse, se isso lhe aprouver, após o depósito 
da primeira parcela. 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 osbens PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª 
ESCRIVANIA CIVEL DE PEIXE AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ, LT 01/16- SETOR SUL CEP: 77460-000- TEL: (63) 3356-1193 
PEIXE– TO. 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. Asdespesas 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. Extrai-se da CRI 003: AV.03 – Certidão comprobatória do ajuizamento de execução, 
extraído dos autos nº0000570- 54.2016.4.01.4302, em trâmite perante a Vara única de Gurupi, Exequente: União Federal; R-04 – 
PENHORA, em atendimento ao mandado judicial extraído da ação de execução autos nº 0001380-21.2016.827.2734; 
Exequente: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. R-05 – PENHORA - em atendimento ao mandado 
judicial extraído da ação de execução autos nº 0005102-42.2014.4.01.4302, Exequente: União Federal (Fazenda Nacional). R-06 
– PENHORA - em atendimento ao mandado judicial extraído da ação de execução autos nº 0000971-74.2018.827.2734, 
Exequente: Fazenda Pública Estadual INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO(a)(s): DAVI 
RODRIGUES DE ABREU, 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: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA – INCRA, UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), 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). E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma PODER 
JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª ESCRIVANIA CIVEL DE PEIXE AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ, LT 01/16- SETOR 
SUL CEP: 77460-000- TEL: (63) 3356-1193 PEIXE– TO. da Lei. Bem como a(s) EXEQUENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 
através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): NIVAIR VIEIRA BORGES PG6546001, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado doTocantins. Cristalândia/TO, 
08 de outubro de 2020. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 5000005-25.2000.8.27.2712/TO 
Vara: Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itaguatins  
Ação:  Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Advogado:  ALESSIO DANILLO LOPES PEREIRA 
Requerido: JUSCELINA PEREIRA DA SILVA 
O Dr LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, MM Juiz de Direito, titular da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Itaguatins - 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei, DETERMINA a CITAÇÃO da parte ré JUSCELINA PEREIRA 
DA SILVA, inscrita no CPF sob o n° 180.103.851-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL DA DÍVIDA ATIVA N° 50000052520008272712, que lhe move A UNIÃO – Fazenda Nacional – bem como para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar a importância representada nas Certidões de Dívida Ativa  n°(s) 11.6.98.001106-24, datada em 25/03/98, 
UFIR 2.206,53;  e 11.6.98.00107-05 , datada em 25/03/98, UFIR 1.103,17 acrescidas de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais ou no mesmo prazo garantir a execução e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 
ou garantir 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. E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
placar do fórum local. Eu, IZABELLA MARTINS NUNES RODRIGUES, Servidora em auxílio ao Cartório NACOM que digitei o 
documento. Itaguatins-TO, 18 de novembro de 2020. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
DOUTOR LUATOM ADELINO BEZERRA ADELINO DE LIMA, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de Interdição e Curatela autuada sob o nº 5000677-
13.2012.827.2712, proposta por MARIA DE JESUS ARAÚJO DA SILVA, em face de JAÍRO LIMA VELOSO. Pelo MM. Juiz de 
Direito, foi decretada a interdição de JAÍRO LIMA VELOSO, brasileiro, solteiro, deficiente mental, portador do RG nº 700.556 
SSP/TO e no CPF sob nº. 757.223.991-91, residente e domiciliado na Rua Principal, n° 04, P. A. Santa Barbara, Axixá do 
Tocantins - TO, nascido aos 19/01/1982, natural de Gonçalves Dias - MA, filho de Ananias Sena Veloso e Maria de Jesus Araujo 
da Silva, portador do Cl n° 700.556 e CPF registrado sob o n° 757.229.991-91, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, 
a seguir transcrita: “Vistos etc.  , MARIA DE JESUS ARAÚJO DA SILVA devidamente qualificada nos autos, ingressou com ação 
de interdição e curatela com pedido de liminar, em face de JAÍRO LIMA VELOSO requerendo, em síntese, a nomeação da 
mesma curadora do interditando. Anexou documentos, laudos, exames. A requerente declarou ser genitora do interditando.Alega 
em síntese e de importante que: A) a requerente é genitora do interditando, este que é portador de retardo mental grave; B) que 
o interditando está fazendo uso de medicamento psicoativo para o controle patológico, contudo, sem qualquer previsão de cura, 
alta ou suspensão medicamentosa; O requerido fora interrogado em audiência, conforme evento 13, momento em que fora 
determinada a realização de perícia médica com a fixação dos quesitos. Ao evento 35, fora anexada sentença a qual modificou o 
pólio ativo da lide, passando-se a curatela provisória do interditando a Sra. Leonária da Silva. No evento 41, fora anexado laudo 
médico pericial. Instado a se manifestar, o representante do MPE por sua vez pugnou pelo deferimento do pleito inicial, conforme 
eventos 45.Diante do Exposto, julgo procedente o pedido, para DECRETAR, em analogia ao art. Art. 4º.inc. III, c/c art. 1.767, inc. 
I, ambos do Código Civil/2002, assim como nos arts. 84 e seguintes da Lei nº 13.146/15, a interdição parcial de JAÍRO LIMA 
VELOSO, nomeando-lhe curador LEONÁRIA DA SILVA, sob compromisso, submetendo-a aos limites estabelecidos no Art. 1.782 
do Código Civil/2002, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 
Processo Civil. Procedam-se às publicações previstas no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e a expedição de termo 
de curatela, dispensando a prestação de caução (art. 1.745, parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil), assim como 
a prestação de contas previamente determinada, podendo ser exigida a qualquer tempo mediante provocação (art. 84, §4º, da 
Lei nº 13.146/15). Custas processuais a serem suportadas pelo autor, as quais suspendo, pelo prazo de cinco anos, conforme 
inteligência do art. 98, §§2º e 3º do NCPC. Intime-se o curador para o compromisso acima determinado. Comunique-se ao 
Cartório de Registro Civil de Axixá do Tocantins, para conhecimento e para fins de alimentação dos sistemas. Publique-se. 
Registre-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.Axixá do Tocantins, 
data do protocolo eletrônico. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO Juiz de Direito” DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. E para constar, 
eu, Theresa D'avila Cunha Rocha Farias,servidora de secretaria o digitei e subscrevi.  
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
AURORA 

1ª Escrivania Cível 
  
USUCAPIÃO Nº 0002501-17.2020.8.27.2711/TO 
AUTOR: MARIA DOS REIS MACHADO E OUTRO 
RÉU: CIBRACEN - COMPANHIA DE CIMENTOS BRASIL CENTRAL LTDA. E OUTRO 
  

EDITAL Nº 1332923 
  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor, Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito desta Comarca de Aurora do 
Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por  este  meio,  MANDA  C ITAR  terceiros  
interessados  acerca  da  supracitada  ação  de USUCAPIÃO, tendo como objeto o imóvel: "8,2 (oito vírgula dois) alqueires de 
terras, denominada fazenda Ema, município de Lavandeira-TO, objeto de posse mansa, pacífica, contínua e sem qualquer vício, 
de propriedade da Requerida, o Autor adquiriu do mesmo vendedor a posse dos 08 (oito) alqueires de terra contíguos à gleba de 
15,7 alqueires, situado na Fazenda Lavandeira, zona rural do Município de Lavandeira – TO. O prazo para contestação é de 15 
(quinze) dias úteis, sob pena de serem consideradas, verdadeiras, as alegações de fato formuladas pela parte autora. Conforme 
despacho evento 11. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 11 de setembro de 2020. Eu, Zulmira da Costa Silva, 
Servidora de Secretaria, digitei. 
  

HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
JUIZ DE DIREITO 

 
AURORA 

1ª Escrivania Cível 
  
USUCAPIÃO Nº 0002502-02.2020.8.27.2711/TO 
AUTOR: SIDNEY IGIDIO PEREIRA E OUTRO 
RÉU: CIBRACEN - COMPANHIA DE CIMENTOS BRASIL CENTRAL LTDA. E OUTRO 
  
  

EDITAL Nº 1334102 
  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS 
  
O Excelentíssimo Senhor, Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de 
Aurora do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por  este  meio,  MANDA  C ITAR  terceiros  
interessados  acerca  da  supracitada  ação  de USUCAPIÃO, tendo como objeto o imóvel: área total de 2,38 (dois vírgula trinta 
e oito) alqueires, no município de Lavandeira-TO, conforme descrição na petição inicial. O prazo para contestação é de 15 
(quinze) dias úteis, sob pena de serem consideradas, verdadeiras, as alegações de fato formuladas pela parte autora.Conforme 
despacho do evento 11. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 11 de setembro de 2020. Eu, Zulmira da Costa Silva, 
Servidora de Secretaria, digitei. 
  

HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
  

Juiz de Direito 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 544, de 23 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, com espeque 
no art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO o contido no processo nº 20.0.000025841-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica mantida a cessão da servidora Ana Maria Santana, Analista Judiciária, matrícula nº 42959, para o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, com ônus para o cessionário. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 545, de 23 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008; 75, incisos I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614 de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo – 
IGEPREV 2020.03.211188P, e SEI nº 20.0.000018364-5, resolve 
CONCEDER 
a Adonias Barbosa da Silva, matrícula 146844, Juiz de Direito de 3ª Entrância, o benefício de aposentadoria por invalidez, com 
proventos integrais, no valor equivalente a R$ 33.689,11 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos), e 
reajuste paritário, com isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro do 
teto de benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em razão do disposto na Lei Federal nº 7.713/1988, e no art. 
40, § 21, da Constituição Federal de 1988, declarando a vacância do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portaria 
 
Portaria Nº 2206, de 23 de novembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado José Carlos Tajra Reis Júnior, titular da Vara Cível da Comarca 
de Araguatins, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas até o dia 18 de dezembro de 
2020. 
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 20.0.000018011-5 

INTERESSADO   CENTRAL DE COMPRAS 

ASSUNTO   

Termo de Homologação Nº 86, de 23 de novembro de 2020 
Trata-se de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e remarcação de 
bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem 
internacional, com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking), para atender às 
necessidades 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 3449087), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3449335), ao tempo em que 
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HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 77/2020 - SRP, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado à empresa ORLEANS 
VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo valor total de R$ 1.467.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil 
reais), conforme Proposta realinhada, Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação 
(eventos 3445670, 3445956, 3445959 e 3445960), 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; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/CCOMPRAS para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado de Santa Catarina – Comarca de Blumenau 
2° Tabelionato de Notas e Protesto 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, 16 de novembro de 2020. 
  
OFÍCIO N° 14/2020 
Prezados Senhores: 
Em cumprimento ao artigo 16, do Provimento 62/CNJ, de 14 de novembro de 2017, venho, por meio deste, comunicar a 
inutilização do papel de segurança n° A6265716, utilizados para o ato de aposição de apostila, em decorrência de erro de 
impressão. 
Certifico que o referido papel foi destruído nos termos legais e que a sua inutilização foi comunicada 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 VIDEIRA 
Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
MARCOS RAFAEL MARTINS 
OFICIAL REGISTRADOR 
Sabrina Camargo de Oliveira – 1ª Oficial Substituta 
                                                                                                                                            
Videira, 12 de novembro de 2020. 
  
Prezados(as) Senhores(as) 
  
Em cumprimento ao disposto no Art. 16 do Provimento 62 do CNJ, venho por meio deste, comunicar a inutilização do(s) papel(is) 
de segurança para Apostilamento de Haia n°(s) A5327719. 
Aproveito a oportunidade e apresento a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração. 
  
Sabrina Camargo de Oliveira  
Oficial Substituta 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 2179/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de novembro 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 207/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000025118-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Nadja Marina Pires – ME, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de recepção de 
áudio e vídeo via internet para estruturação das telessalas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, como gestor do contrato nº 207/2020, e a servidora 
Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549, como substitut, 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, 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 2180/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 de novembro 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 207/2020, constante do 
Processo Administrativo 20.0.000025118-7, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Nadja Marina Pires – ME, que 
tem por objeto a aquisição de equipamentos de recepção de áudio e vídeo via internet para estruturação das telessalas da 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
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 

ESMAT Vinícius Fernandes Barboza 352403 

ESMAT Lily Sany Silva Leite 352549 

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 2152/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de novembro 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 205/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000038598-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa JR Soares Comércio de Material de Informática - EIRELI, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como gestor do contrato nº 205/2020 e, Mario Sergio 
Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
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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 1969/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 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 177/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000017431-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Editora Revista dos Tribunais - Ltda, que tem por objeto aquisição de assinatura anual da 
plataforma REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICO, a fim de compor o acervo da Biblioteca da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense – ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Cynthia Valéria Conceição Aires, matrícula nº 167147, como gestora do contrato nº 177/2020, para, 
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer 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 2133/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de novembro 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 195/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013915-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Informóbile Indústria e Comércio de Moveis - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de poltronas devidamente instaladas no auditório do Tribunal de Justiça. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula 353163, como gestor do contrato nº 195/2020, e o servidor Luciano 
Moura, matrícula 352750, 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, 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 2146/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de novembro 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 201/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000011182-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de mobiliários 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº. 201/2020, e o servidor 
Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
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8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, 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 2147/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de novembro 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. 201/2020, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000011182-2, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Flexform Indústria e Comércio de 
Móveis - Ltda?, que tem por objeto a aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 263644 

DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas  352416 

DINFR / DIVARQ Juarez Lopes Marinho 353163 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2134/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de novembro 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.195/2020, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000013915-8, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Informóbile Indústria e Comércio 
de Moveis - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de poltronas devidamente 
instaladas no auditório do Tribunal de Justiça. 
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 

DINFRA / DIVENG Juarez Lopes Marinho 353163 

DINFRA / DIVARQ Luciano Moura 352750 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 263644 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2126/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 193/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000038424-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa AR Comércio de Equipamentos EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de bens 
permanentes (eletrodomésticos, frigobar), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº. 193/2020, e o servidor 
Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2127/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de novembro 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 193/2020, constante do 
Processo Administrativo 19.0.000038424-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa AR Comércio de Equipamentos 
EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos, frigobar), para atender às necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 263644 

DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

DIADM / DPATR Leomar José da Silva Barros 253060 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2198/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 20 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000025926-9; 
CONSIDERANDO o que compete a Diretoria de Tecnologia da Informação no Plano de Logística Sustentável deste Tribunal de 
Justiça, conforme evento 2430604 do SEI nº 18.0.000030810-9, o qual prevê a necessidade de "destinar adequadamente 
suprimentos de informática", motivo pelo qual há necessidade de observância aos critérios de sustentabilidade; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e a necessidade de realização de avaliação dos bens em desuso 
do AAD-TJTO site principal e site backup que estão alojados na sala da DASR, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores João Carlos Vilela Batello, matrícula nº 352364 - DTINF; Edward Afonso Kneipp,  matrícula 
nº 352793 - DINFRA e  Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula nº 352416 - DPATR; para, sob a Presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) 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. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2081/2020, de 20 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 2020/81964 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO João Neto Alves da Luz, Matrícula 353640, 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 Alvorada-TO, no período de 23/11/2020 a 
27/11/2020, com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas, determinado no processo SEI n°. 20.0.000001363-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Janary Barbosa Dias, Matrícula 352322, 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 Alvorada-TO, no período de 23/11/2020 a 
27/11/2020, com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas, determinado no processo SEI n°. 20.0.000001363-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Brito Mota, Matrícula 358961, 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 Alvorada-TO, no período de 23/11/2020 a 
27/11/2020, com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas, determinado no processo SEI n°. 20.0.000001363-4.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Emerson Guimarães Barbosa, Matrícula 352324, 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 Alvorada-TO, no período de 23/11/2020 a 
27/11/2020, com a finalidade de proceder ao recolhimento de armas, determinado no processo SEI n°. 20.0.000001363-4.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2082/2020, de 20 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 2020/81828 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Araguacema-TO, no período de 
17/11/2020 a 17/11/2020, com a finalidade de realizar vistoria de construção do novo fórum local, conforme SEI 19.0.000027497-
9.  

Art. 2º Conceder à servidora Wilma Virginia Alves Ribeiro Assunção, ENGENHEIRO, Matrícula 357345, 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 Araguacema-TO, no período de 
17/11/2020 a 17/11/2020, com a finalidade de realizar vistoria de construção do novo fórum local, 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 2083/2020, de 20 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 2020/81879 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, 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 Arraias-TO, no período de 17/11/2020 a 17/11/2020, 
com a finalidade de realizar manutenção em equipamentos de áudio e vídeo no Salão do Júri da comarca de destino, nos termos 
do processo SEI n°. 20.0.000025102-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2084/2020, de 20 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 2020/81970 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, 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 Peixe-TO, no período de 23/11/2020 a 
27/11/2020, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção à comarca de destino, conforme processo n°. SEI 
20.0.000000040-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2085/2020, de 20 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 2020/81878 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Idelvane Ribeiro Duarte, Matrícula 990303, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0020012-42.2018.827.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2086/2020, de 20 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 2020/81883 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos Lindos-
TO, no período de 29/11/2020 a 29/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002933-
77.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 143/2019 
PROCESSO 19.0.000027980-6 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constituem objetos do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 
143/2019, por mais 12 (doze) meses, e o reajuste conforme Cláusula Nona do referido Contrato. 
DA PRORROGAÇÃO: Por meio deste Termo prorroga-se a vigência do Contrato nº 143/2019, por mais 12 (doze) meses, ou 
seja, pelo período de 05/12/2020 a 04/12/2021, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DO REAJUSTE: Fica reajustado o Contrato nº. 143/2019, pelo Índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
acumulado no período de setembro/2019 a agosto/2020, conforme Indicadores Econômicos evento 3437537. 
O reajuste é de 2,438300%, aplicado a partir 5/12/2020, acrescendo ao valor mensal do Contrato nº. 143/2019, a quantia de R$ 
318,88 (trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). 
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O valor mensal do Contrato nº 143/2019, após o reajuste, passará de R$ 13.078,00 (treze mil setenta e oito reais), para R$ 
13.396,88 (treze mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos): 
O valor global do Contrato nº 143/2019, após o reajuste, passará de R$ 156.936,00 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e 
trinta e seis reais), para R$ 160.762,56 (cento e sessenta mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 
para os próximos 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2213 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2020. 
 

Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 121/2019 
PROCESSO 19.0.000008104-6 
CONCEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
ALUNA RESIDENTE: Danyella Soares de Araujo 
OBJETO: Rescisão do Termo de Termo de Compromisso nº 121/2019, por decisão voluntária da Aluna Residente. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 898/2020, de 20 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 HELENA MARIA DE PAULA SANTANA , matrícula nº 355753, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 18/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2021, 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 FÉRIAS Nº 899/2020, de 20 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 JUN HEITOR MORAES MOCHIDA, matrícula nº 352862, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 20/11 a 19/12/2020, a partir de 20/11/2020 até 19/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 900/2020, de 20 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 REJANE TERESINHA HAEFLIGER, matrícula nº 352859, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 20/11 a 04/12/2020, a partir de 20/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05 a 19/07/2021, 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 901/2020, de 20 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 ROGER FREITAS NASCIMENTO, matrícula nº 352629, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 15/11 a 14/12/2021, 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 902/2020, de 20 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 FABRICIO CAETANO VAZ, matrícula nº 352555, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 16/11 a 15/12/2021, 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 903/2020, de 20 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: 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4859 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020 44 

 

 
 

Art. 1º Suspender as férias da servidora LUDMILLA SILVA ALMEIDA, matrícula nº 352096, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 20/11 a 19/12/2020, a partir de 20/11/2020 até 19/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 904/2020, de 20 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 IARA TELES DE SOUSA, matrícula nº 245156, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 09/11 a 08/12/2020, a partir de 09/11/2020 até 08/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 19/07 a 17/08/2021, 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 905/2020, de 23 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 FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 20 a 30/11/2020, a partir de 20/11/2020 até 30/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 16 a 26/11/2021, 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 906/2020, de 23 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 NELSON BRITO DE SENA, matrícula nº 352873, relativas ao período aquisitivo 
2011/2012, marcadas para o período de 20/11 a 19/12/2020, a partir de 20/11/2020 até 19/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 907/2020, de 23 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 JULVAN ANDRADE MODESTO, matrícula nº 352698, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 23/11 a 22/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 22/12/2020, 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 908/2020, de 23 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 THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA, matrícula nº 352628, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 23/11 a 04/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 12/07/2021, 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 909/2020, de 23 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 JULIANA FERREIRA PINTO RIBEIRO, matrícula nº 182546, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 23/11 a 02/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 02/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 29/03 a 07/04/2021, 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 910/2020, de 23 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 LUIS ANTONIO NUNES GONÇALVES, matrícula nº 162652, relativas ao período 
aquisitivo 2015/2016, marcadas para o período de 23/11 a 07/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 07/12/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 22/11 a 06/12/2021, 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 911/2020, de 23 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 WEBER HOLMO BATISTA, matrícula nº 145749, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 23/11 a 22/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 22/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 26/04 a 25/05/2021, 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 912/2020, de 23 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 PEDRO BARBOSA COSTA, matrícula nº 138352, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 23/11 a 22/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 22/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07/06 a 06/07/2021, 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 913/2020, de 23 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 GIANN MAGNA DE OLIVEIRA ALMEIDA DE MOURA, matrícula nº 101385, relativas 
ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 23/11 a 22/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 22/12/2020, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/05 a 01/06/2021, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 914/2020, de 23 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 da servidora MARISTELA AIRES JACOBINA, matrícula nº 147841, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 23/11 a 10/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 10/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05 a 22/04/2021, 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 915/2020, de 23 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, 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 ANA LUCIA PEREIRA LOPES, matrícula nº 134070, relativas ao período aquisitivo 
2014/2015, marcadas para o período de 19/11 a 03/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 03/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03 a 17/05/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Soares Da Cunha 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 722/2020, de 23 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, 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 2020/82268;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 353693, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora FRANCIELMA COELHO DE AGUIAR, matrícula nº 93348, ocupante do cargo efetivo de 
CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS no período de 19/11/2020 a 18/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 723/2020, de 23 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, 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 2020/82270;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CELMA ANJOS DA SILVA, matrícula nº 180356, AUXILIAR JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO, matrícula nº 96927, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ANANÁS no período de 03/11/2020 a 06/11/2020, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 724/2020, de 23 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 2020/82286;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor EDIMAR CARDOSO TORRES, matrícula nº 140666, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora ANA CLARA PIRES DA CUNHA, matrícula nº 2387, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE TAGUATINGA no período de 03/11/2020 a 22/11/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 725/2020, de 23 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 2020/82287;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor EDIMAR CARDOSO TORRES, matrícula nº 140666, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora ANA CLARA PIRES DA CUNHA, matrícula nº 2387, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE TAGUATINGA no período de 08/12/2020 a 18/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 726/2020, de 23 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 2020/82288;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor EDIMAR CARDOSO TORRES, matrícula nº 140666, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora ANA CLARA PIRES DA CUNHA, matrícula nº 2387, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE TAGUATINGA no período de 23/11/2020 a 07/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 727/2020, de 23 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 2020/82290;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ANEILDE BADIA DOS SANTOS RODRIGUES, matrícula nº 84153, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 84055, ocupante do 
cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE TAGUATINGA no período de 18/11/2020 a 17/12/2020, 
com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

A. F. DA CRUZ 02.946.717/0001-56 5001992-30.2009.827.2729 R$ 206,62 

 ABSALAO PEREIRA DE SOUSA 056.859.581-53 5043089-68.2013.827.2729 R$ 170,24 

ADALGISIA MACEDO DOS SANTOS 251.820.131-91 0036503-32.2015.827.2729 R$ 608,50 

ADAMANT TRADING COMPANY S/A 06.878.222/0002-79 0034222-98.2018.827.2729 R$ 477,60 

ADENILSON DA COSTA MADUREIRA 498.863.981-91 0001178-51.2018.827.2709 R$ 6.813,50 

 ADRIANO FERREIRA LIMA 812.149.441-91 0012179-33.2014.827.2722 R$ 137,50 

ADRIANY TORRES DALZOTO 878.857.941-72 5004390-42.2012.827.2729 R$ 199,63 

ALAN CARNEIRO PINHEIRO 854.153.241-00 0009062-92.2018.827.2722 R$ 69,00 

ALBERTO FRANCISCO DA CRUZ 184.762.521-53 5001992-30.2009.827.2729 R$ 206,62 

ALCINEIDE FERREIRA SANTOS GAMA 598.499.241-87 0002437-53.2020.827.2728 R$ 365,00 

ALDEMI RODRIGUES LIMA SILVA 04.374.951/0001-81 0000610-79.2017.827.2738 R$ 36,00 

ALEXANDRO CARNEIRO SILVA 008.086.031-16 5027096-82.2013.827.2729 R$ 186,49 

ALINY DE BESSA PORTILHO LIMA 006.367.691-51 0009322-38.2019.827.2722 R$ 115,50 

ALMIR GONCALVES PINHEIRO - SOS MAQUINAS E CAMINHOES 12.717.335/0001-04 0042703-21.2016.827.2729 R$ 111,50 

ANA MARIA GONCALVES LIMA 940.482.401-10 0008108-53.2017.827.2731 R$ 189,74 

ANTONIO GONCALVES SENA 858.427.531-20 5042137-89.2013.827.2729 R$ 165,21 

 ARIOLINO AZEVEDO 095.096.741-68 5035217-36.2012.827.2729 R$ 190,43 

BENEDITO DILSON DOS SANTOS GOMES 115.879.115-15 0009922-43.2016.827.2729 R$ 144,45 

BERNARDES & BERNARDES LTDA 01.034.189/0001-04 0015741-24.2017.827.2729 R$ 110,50 

C S RODRIGUES 00.801.238/0001-16 5000032-22.2007.827.2725 R$ 596,55 

C. C. P. DA SILVA 03.525.911/0001-20 5038076-88.2013.827.2729 R$ 167,87 

CARMENCITA LUCIA BARBOSA 394.149.301-91 5000096-87.2002.827.2731 R$ 1.047,60 

CECILIA REZENDE E SILVA 030.052.781-07 0027181-80.2018.827.2729 R$ 124,43 

CONSTRUTORA MONTE SINAI LTDA 04.108.992/0001-26 0004682-79.2015.827.2706 R$ 144,43 

CRISOLITO DE SOUSA LOPES 401.931.281-87 5002121-35.2009.827.2729 R$ 166,69 

DIVINO ALVES DA CUNHA 532.603.091-87 5000292-47.2008.827.2731 R$ 189,65 

DOMINGOS PEREIRA NOGUEIRA 596.632.351-87 0024243-83.2016.827.2729 R$ 61,00 

E. F. DE JESUS 05.286.123/0001-54 5027852-91.2013.827.2729 R$ 170,13 

EDIMARA APARECIDA FRANCISCO 291.058.168-31 0005797-19.2017.827.2722 R$ 30,00 

EDUARDO SOUSA SILVA 045.489.683-26 0004273-52.2020.827.2731 R$ 42,00 

ELIENE GOMES COSTA 388.685.471-04 0016888-86.2019.827.2706 R$ 139,51 

ELSON CARLOS DA SILVA 346.186.001-87 0014753-08.2019.827.2737 R$ 16,50 

ERNANDES ALVES DA PAZ 691.907.801-59 0008237-35.2015.827.2729 R$ 200,81 

ESTRELA & BRASILEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 06.004.558/0001-21 5000086-04.2006.827.2731 R$ 427,29 

EULER SEVERO PORTELA VIDAL 019.691.151-65 0044125-60.2018.827.2729 R$ 78,50 

FELIPE DANIEL ALVES RIBEIRO DA SILVA 030.060.951-54 0009110-56.2015.827.2722 R$ 75,25 

FELLIPE DA MOTA MENDES 736.050.852-53 0030513-21.2019.827.2729 R$ 17,50 

FLAVIA ALVES BATISTA COSTA 840.927.421-34 0034665-20.2016.827.2729 R$ 127,00 

FLAVIO MARTINS FERREIRA 576.836.462-53 0034861-87.2016.827.2729 R$ 32,50 

FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA 582.223.832-72 5011476-30.2013.827.2729 R$ 136,00 

FRANCISCO DA SILVA 841.678.901-00 0010355-05.2015.827.2722 R$ 65,50 
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FRANCISCO VALDENIS SANTANA 393.343.762-87 0033242-93.2014.827.2729 R$ 692,10 

GESIEL MARCONE MEIRA SANTOS 485.491.265-00 0004011-55.2018.827.2737 R$ 144,79 

GLEICYANE BORGES DE ARAUJO MACEDO 029.047.781-60 0004773-71.2018.827.2737 R$ 143,17 

IDIOMAR MARTINS DOS SANTOS 01.208.701/0001-83 0000490-31.2014.827.2709 R$ 3.023,09 

JAND CARLOS AIRES BATISTA 001.983.061-05 5022557-73.2013.827.2729 R$ 196,50 

JHONY FERREIRA DOS SANTOS 006.531.061-65 0003642-41.2020.827.2721 R$ 109,72 

JOAO ARRUDA CAMPOS 227.710.421-34 0002349-21.2020.827.2726 R$ 121,08 

JOAQUIM CARREIRA BENTO 800.740.148-20 5031051-24.2013.827.2729 R$ 1.161,09 

JOILMA ALVES DE SOUZA BRITO 526.417.591-87 0002145-41.2015.827.2729 R$ 112,12 

JORLEANE LIMA DA CUNHA 006.719.021-99 0018850-81.2018.827.2706 R$ 28,00 

JOSE DA SILVA PAIVA 103.368.341-87 5021697-72.2013.827.2729 R$ 142,50 

JOSE DEIJALDO ARRUDA 021.116.401-15 0008602-94.2017.827.2737 R$ 33,50 

JUSCELINO DE PINHO MARQUES MESQUITA 005.628.346-64 0004098-98.2019.827.2729 R$ 127,26 

KASILVIA ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E SOUZA 851.745.301-82 0007661-94.2019.827.2731 R$ 31,00 

LENIR PEREIRA NOGUEIRA 218.492.341-91 0034129-77.2014.827.2729 R$ 166,27 

LEONARDO GONSALES FREDERICE 174.011.048-06 0043778-95.2016.827.2729 R$ 838,21 

LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA 389.178.231-49 0021899-96.2019.827.2706 R$ 7.663,51 

LUCCA ADRIANO ABREU RIBEIRO REIS 043.033.791-40 0022952-77.2018.827.2729 R$ 43,50 

LUCIANO ANDRADE BEZERRA 904.801.551-00 0016209-86.2019.827.2706 R$ 123,01 

LUCIENE DA SILVA PARREIRA 020.296.711-50 0004550-69.2018.827.2721 R$ 43,50 

LUIZ ANTONIO DE SA ABREU 135.282.971-15 0033952-16.2014.827.2729 R$ 202,74 

MAC PEL - COMERCIO DE MOV MAQ E EQUIP P/ ESCRITORIO 
LTD 

01.641.321/0001-38 5000448-51.2002.827.2729 R$ 428,70 

MARCIO CESAR TRINDADE OLIVEIRA 05.530.937/0001-92 5000078-97.2009.827.2706 R$ 319,21 

MARCIO CESAR TRINDADE OLIVEIRA 812.432.601-06 5000078-97.2009.827.2706 R$ 319,21 

MARIA CELIA SANTOS GONCALVES GOMES 959.242.216-87 0000184-07.2016.827.2737 R$ 105,50 

MARIA INES ALVES FEITOSA 050.356.751-57 0011460-12.2018.827.2722 R$ 194,56 

MARIO SANTOS ALVES FERREIRA 050.198.061-02 0021395-90.2019.827.2706 R$ 232,68 

MARISTELA RODRIGUES COSTA 277.326.901-25 0034388-72.2014.827.2729 R$ 110,50 

MARTIM CHAVES DE SOUZA 324.454.661-72 5001633-80.2013.827.2716 R$ 62,50 

MARTINHA MELGACO DOS SANTOS 955.143.091-34 0003037-47.2015.827.2729 R$ 174,54 

MAUREN CRISTINE AGUSTINI DA SILVEIRA 214.161.388-46 0005797-19.2017.827.2722 R$ 30,00 

ORLANDO JARDIM MORAES 413.887.471-20 0028948-56.2018.827.2729 R$ 107,22 

PAULO ROBERTO BORGES GUIMARAES 191.286.906-30 0000052-03.2018.827.2729 R$ 158,09 

POSTO NOVO MILENIUM LTDA. 04.618.184/0001-09 0002495-36.2018.827.2725 R$ 3.420,33 

RAFAEL GODOY ALVES TADEU  052.957.917-00 0002792-36.2015.827.2729 R$ 147,68 

REJANE VIEIRA 018.201.959-45  0000812-82.2018.827.2718 R$ 31,50 

ROGERIO SILVANO ARAUJO 704.689.901-00 0008457-15.2019.827.2722 R$ 16,50 

ROOSEVELT TAVARES MARINHO 017.341.451-61 0024101-11.2018.827.2729 R$ 139,76 

ROQUE RODRIGUES PINTO 993.655.371-34 0029852-18.2014.827.2729 R$ 141,53 

ROSA DE FATIMA BRASIL SILVA 648.441.451-34 0016912-51.2018.827.2706 R$ 53,00 

ROSIL CORREIA DA SILVA 389.011.961-15 0030813-51.2017.827.2729 R$ 141,68 

RUBERVAL DA SILVA PINTO 233.451.281-87 0002495-36.2018.827.2725 R$ 3.420,33 

SEFORA TERESA ALEXANDRINI TOMAZELA 129.594.958-02 0011149-26.2015.827.2722 R$ 171,67 

THAYLANE ARAUJO E SILVA 015.243.683-93 0046911-43.2019.827.2729 R$ 31,00 

VERSAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ANTENAS LTDA 86.986.650/0001-73 5000096-87.2002.827.2731 R$ 1.047,60 

VICENTE CONCEICAO PACHECO 533.992.261-87 5008940-17.2011.827.2729 R$ 683,76 

WELLITON DA SILVA JANUARIO 056.659.541-95 0039269-19.2019.827.2729 R$ 272,91 

WEVERTON LUIZ SOUZA 253.976.051-15 0002872-86.2018.827.2731 R$ 1.793,94 

WILLIAM CORREA DA SILVA 347.095.761-49 5038492-56.2013.827.2729 R$ 175,67 
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