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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0009538-31.2020.8.27.2700/TO 
REQUERENTE: ILKA TEIXEIRA WEBER 
ADVOGADO: ALONSO DE SOUZA PINHEIRO – OAB/TO 00080B 
REQUERIDA: LEILA MARTINS QUIXABA 
ADVOGADO: GIOVANNI TADEU DE SOUZA CASTRO – OAB/TO 000826 
REQUERIDOS: LEIDE MARTINS QUIXABA VIEIRA E NILO ROBERTO VIEIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE – Relatora ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 
produzir, indicando a sua pertinência para resolução do mérito, ou se pretendem o julgamento antecipado, no prazo comum de 
15 (quinze) dias. Cumpra-se”. 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001239-50.2017.8.27.2739/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
1ª APELANTE: WINDY VITÓRIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR) 
2ª APELANTE: ISADORA MARIA PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE AUMENTOU O PERCENTUAL DEVIDO 
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ALIMENTOS. COMPROVADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO 
ECONÔMICA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DE 
DIREITO DO CREDOR DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO DE MAIOR AUMENTO. NÃO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO GENITOR NA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM METADE DOS GASTOS 
EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O 
valor dos alimentos deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1694, 
§ 1º, CC), o que significa dizer que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade (do alimentando) - 
capacidade (do alimentante), visando à satisfação das necessidades básicas do filho sem onerar, excessivamente, os genitores. 
2. In casu, as alimentadas postularam a revisão da verba alimentar anteriormente estabelecida, em 22,72% (vinte e dois vírgula 
setenta e dois por cento) do salário-mínimo vigente à época do pagamento, para 50% do salário líquido do requerido; além de 
pleitear a manutenção da obrigação do genitor em arcar com metade dos gastos extraordinários, quando necessário. Restando 
comprovada a alteração da renda mensal do genitor/requerido, o juízo singular revisou a pensão alimentícia, majorando-a para 
30% (trinta por cento) do rendimento líquido. 3. Em sede recursal, as filhas/apelantes argumentam quanto à necessidade de 
aumento para 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do apelado, posto que este possui condições de 
arcar com valor além do fixado na sentença. Contudo, as recorrentes não desincumbiram de seu ônus de comprovar aumento 
substancial de suas despesas, de forma a balizar o percentual solicitado, para além daquele definido no julgado singular; o qual 
deve ser mantido, em atenção ao princípio da razoabilidade e do binômio necessidade/possibilidade. 4. Estando o feito em 
condições de ser julgado pelo Tribunal, aplica-se a teoria da causa madura; assim, se constatada omissão da sentença na 
resolução de um ou mais pedidos, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o Tribunal aprecie a 
pretensão não examinada, sem a necessidade de prévia anulação, consoante regramento do artigo 1.013, § 3º, III, do CPC. 5. 
No caso em exame, conforme pontuado pelas apelantes, o juízo a quo deixou de apreciar um dos pedidos da parte. Portanto, 
suprindo essa omissão, consigno ser procedente o pedido de manutenção da obrigação do recorrido em arcar com 50% dos 
gastos extraordinários, relativos à material escolar, remédios e vestimentas, sempre que necessários, de acordo com os termos 
anteriormente estabelecidos na transação homologada entre as partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. 
Sentença reformada em parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a sentença de primeiro grau, para acolher o pleito inicial, de 
manutenção da obrigação do genitor/apelado, em arcar com metade dos gastos extraordinários das autoras/apelantes, sempre 
que necessário. Mantenho inalterados os demais termos do julgado combatido. Não há majoração dos honorários recursais, nos 
termos do art. 85, §11, do CPC, posto que não foram fixados na sentença de primeira instância, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000047-53.2000.8.27.2719/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO (OAB TO000779) 
1º APELADO: ALDENER VIEIRA RAMOS (RÉU) 
ADVOGADO: NAIR ROSA DE FREITAS CALDAS (OAB TO001047) 
2º APELADO: LEOMAR DE MELO QUINTANILHA 
3º APELADO: NADIME HELOU RAMOS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO. SUSPENSÃO DO ARTIGO 922 DO CPC. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 1- O processo de execução pode ser suspenso, e 
não deverá ser extinto, na pendência de acordo onde foi concedido parcelamento, tudo conforme a regra do art. 922 do CPC. 2- 
Recurso conhecido e provido. 3- Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e conceder-lhe provimento, para cassar a sentença e determinar seu retorno para que se cumpra a regra do 
artigo 922 do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001783-63.2015.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU) 
2º APELADO: PEDRO IRAM PEREIRA ESPIRITO SANTO 
ADVOGADO: SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA (OAB TO003241) 
3º APELADO: JAYME FONSECA ESPIRITO SANTO 
4º APELADO: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADVINDO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - AÇÃO 
DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO QUE AFIRMA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - 
EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 881 DO STF. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta se mostra a extinção de ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, pela míngua dos 
requisitos de executabilidade, em razão de decisão proferida em ação declaratória que afirma a inexistência de relação jurídico-
tributária entre as partes, na qual se funda o crédito exequendo, a qual, inclusive, encontra-se com trânsito em julgado. 2. No que 
pertine ao pedido de suspensão do presente feito até julgamento final do RE 949297 RG (Tema 881), pelo Supremo Tribunal 
Federal, sob a sistemática de repercussão geral, este não merece acolhimento, uma vez que no referido feito “a matéria 
constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter 
em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de 
inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle 
concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF” (RE 949.297-RG, Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/03/2016 e publicado em 13/05/2016), o que não alcança o caso concreto. 3. Recurso conhecido e 
improvido. 
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. Anoto a impossibilidade de proceder conforme disposto no §11 do art. 85 do 
CPC, eis que tal providência pressupõe a prévia fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo, o que não ocorreu in casu, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de fevereiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034799-76.2018.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0034799-76.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: LÍVIA PEREIRA DE SOUSA ALVES (AUTOR) 
ADVOGADO: ANA GABRIELLA ARAUJO GOMES (OAB TO005580) 
1º APELADO: MUNICIPIO DE PALMAS (RÉU) 
2º APELADO: EVERALDO DA GLÓRIA TORRES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS 
MÍNIMOS MENSAIS E PATRIMÔNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR 
EXECUTADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUANDO NÃO DER CAUSA A CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS 
DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VERBA 
HONORÁRIA RETIFICADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8, DO CPC. 1. Se a parte possui patrimônio, recebe 
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subsídio em valor superior ao limite de isenção do IR e superior a três salários mínimos, não há direito à gratuidade da justiça. 2. 
O devedor executado não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de embargos de terceiro, quando não der 
causa à constrição, mediante sua indicação ao juízo da execução. 3. A Súmula 303 do STJ informa aplicação do princípio da 
causalidade em embargos de terceiro. Ou seja, quem der causa ao ajuizamento dos embargos deve arcar com a sucumbência. 
4. No caso, ao deixar de averbar a aquisição do imóvel na matrícula do imóvel correspondente, a embargante deu causa ao 
ajuizamento da demanda. 5. O proveito econômico obtido foi irrisório para o fim de fixar a remuneração pelo trabalho 
desenvolvido pelos Procuradores do Município, devendo ser aplicado à espécie o § 8º do art. 85 do CPC, que impõe o 
arbitramento por equidade. 6. Apelação conhecida e improvida. Verba honorária retificada de ofício. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os pressupostos e, no mérito, NEGRA-LHE PROVIMENTO, ao passo que, retifico de ofício a verba 
honorária, para fixá-la em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante previsão do artigo 85§ 8, do CPC, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL 0026689-54.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
1º APELADO: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SILVA (RÉU) 
ADVOGADO: LEILAMAR MAURILIO DE OLIVEIRA DUARTE (DPE) 
2º APELADO: VICENTE GUSTAVO SANTOS SILVA (RÉU 
3º APELADO: VICTOR GUILHERME SANTOS SILVA (RÉU) 
4º APELADO: VIVIAN GRAZIELLY SANTOS SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PARTE 
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVA DA 
MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de 
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC/2015) 2. Os alimentos não podem ser 
reduzidos se o alimentante não comprova a alteração substancial de suas condições financeiras e a impossibilidade de arcar 
com a obrigação alimentar no valor anteriormente fixado. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em 
parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, o que faço nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL 0014080-36.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: NARA FONTENELE GROSS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO. ART. 700 DO 
CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória tem como escopo constituir título executivo judicial, tendo 
como prova documento escrito que comprove a relação obrigacional, conforme dispõe o art. 700 do CPC. 2. No caso, o único 
documento que embasou a propositura da ação monitória, qual seja, o relatório de dívidas negociáveis, foi emitido 
unilateralmente pela autora, não havendo nos autos o histórico escolar, o contrato de prestação de serviços educacionais ou, 
ainda, o comprovante de matrícula assinados pela aluna, razão pela qual não há como inferir que ela tenha assumido a 
obrigação de pagar as mensalidades em questão, nos valores informados pela demandante. 3. A prova escrita acostada aos 
autos originários é incompleta e insuficiente para  demonstrar a existência do crédito alegado pela recorrente, de modo a formar 
o título executivo pretendido pelo procedimento monitório. 4. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso manejado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença recorrida por seus próprios 
fundamentos. Em razão da sucumbênia recursal, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, perfazendo 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL 0009919-59.2019.8.27.2737/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0009919-59.2019.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA (OAB PA08200B) 
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APELADO: ANTONIO LOPES PEREIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO 
DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INDEVIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Em caso 
de celebração de acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução até o adimplemento da obrigação avençada (artigo 
922, CPC). 2- O não pagamento de qualquer das parcelas acordadas implica no rompimento do acordo, prosseguindo-se com a 
execução. 3- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral 
do acordo entabulado entre as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL 0029040-73.2018.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: KLEBER LYRA CAMARGO 
ADVOGADO: ALDENOR LYRA GOMES SOBRINHO (OAB TO007163) 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO RODRIGUES MACIEL (OAB TO002988) 
1º APELADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB/TO 04867A 
2º APELADO: UNIX TRANSPORTADORA LTDA - EPP 
3º APELADO: LAUGISLENNY VIEIRA GOMES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA 1. Ao aduzir que a 
decisão embargada é contraditória, por não corresponder à cláusula contratual, o Embargante se opõe ao mérito do julgamento, 
almejando um reexame probatório, que é incabível, consoante literalidade do artigo 1.022 do CPC. 2. Como é cediço, a 
contradição deve ocorrer dentro do próprio provimento judicial recorrido e não entre o resultado do acórdão objurgado em relação 
às provas nos autos. 3. Embargo conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
dos presentes aclaratórios, e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume o acórdão fustigado, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL 5018750-45.2013.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: RESTAURANTE LUZ DO SOL LTDA-ME (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 
PÚBLICA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decretação do 
abandono de causa pelo autor deve ser precedida de intimação pessoal da parte para manifestação em 05 dias, conforme 
determinação do art. 485, § 1º do CPC. Não sendo intimada a parte pessoalmente, impossível a decretação do abandono de 
causa. 2. É nula a sentença em ação de execução fiscal que declara abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1º, do 
Código de Processo Civil, sem, contudo, assegurar ao exequente, mediante ciência pessoal, a oportunidade de promover o 
regular andamento do feito, descaracterizando a desídia que autoriza a extinção do feito sem o exame de mérito, mormente 
porque a mera intimação eletrônica do procurador é insuficiente para suprir a determinação da norma em comento. Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à 
instância originária para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do abandono da causa, por ausência de 
intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária 
para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do abandono da causa, por ausência de intimação pessoal da 
parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de fevereiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL 0041530-25.2017.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: DAMIAO MIGUEL BARBOSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
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EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO EM 
RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PAGAMENTO 
PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 924, inciso II do CPC, a execução é extinta quando a 
obrigação for satisfeita. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 06/12/2017 e, já no despacho inaugural (evento 5), houve a 
fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 3. Em 15/10/2019 sobrevieram aos autos informações 
prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Palmas noticiando o pagamento do débito principal pelo 
executado em 14/10/2019. 4. O pagamento da dívida principal não exime o devedor da quitação dos honorários advocatícios, de 
modo que sem o pagamento desse acessório, não há como extinguir a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. 5. 
Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos do 
voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de fevereiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012049-02.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0006884-80.2017.8.27.2731/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: WELLINGTON AGUIAR SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E 
RENAJUD. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas Infojud, Renajud ou bacenjud não é 
condicionada ao esgotamento das diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. Na espécie, o magistrado a quo proferiu 
decisão em desacordo com a jurisprudência do STJ, o que implica na necessária reforma da mesma. 3. Recurso conhecido e 
provido, para, confirmando a liminar recursal, reformar a decisão combatida e autorizar a pesquisa/busca de bens do 
devedor/agravado junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, dando prosseguimento ao feito executivo originário. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para, confirmando a liminar recursal deferida no evento 2, reformar a 
decisão combatida e autorizar a pesquisa/busca de bens do devedor/agravado junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, dando 
prosseguimento ao feito executivo originário, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. 
Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de fevereiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013254-66.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: LEIDE DINIZ NOGUEIRA 
ADVOGADO: ROBERTO MELO MARTINS (OAB GO004262) 
1º AGRAVADO: JUVANILDE FRANCISCO NOGUEIRA 
2º AGRAVADO: ALVINA RIBEIRO DE AGUIAR 
3º AGRAVADO: ANA CLARA RIBEIRO DINIZ DE FARIAS 
4º AGRAVADO: DEBORAH DINIZ NOGUEIRA 
5º AGRAVADO: HAMURAB RIBEIRO DINIZ 
6º AGRAVADO: PEDRO ISAAC RIBEIRO DINIZ 
7º AGRAVADO: WOLMARINA DINIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA A PRESERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA 
LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS FISCAIS. GRATUIDADE 
DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA.  CUSTAS JUDICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA PAGAMENTO PARCELADO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o pedido no feito principal tenha natureza condenatória, 
a demanda não possui conteúdo econômico imediato, o que possibilita a autora da ação declaratória atribuir à causa um valor 
para fins meramente fiscais, conforme interpretação teleológica do artigo 258, do Código de Processo Civil. 2. No caso, por se 
tratar os autos de origem de pedido de recomposição e proteção da legítima dos filhos não contemplados com  doação, a 
atribuição à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), serve para efeitos meramente fiscais, pois trata-se de ação declaratória. 3. 
O benefício da gratuidade da justiça possui regulamentação dada pelos artigos 98 e ss., do Código de Processo Civil e pelo 
inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, e, na regra constitucional, a benesse será prestada àqueles que 
comprovarem a insuficiência de recursos. 4. No caso dos autos, a agravante não comprovou satisfatoriamente sua alegada 
incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais no feito de origem sem prejuízo do seu sustento, 
todavia, demonstrou tão somente incapacidade momentânea de custear referidas despesas processuais. 5. Com o advento do 
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novo Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015 - e a possibilidade de serem "concedidos os benefícios da gratuidade de 
justiça de forma parcial por meio do parcelamento das custas judiciais", foi editado o Provimento CGJUS/TO nº 07/2017, com 
vistas a regulamentar a benesse, revogando expressamente, em seu texto - art. 16 - o Provimento nº 01/2002, o qual permitia o 
pagamento das custas ao final do processo, razão pela qual não subsiste o pleito alternativo de diferimento das custas, mas 
sendo permitido o seu parcelamento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para manter o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), e conceder a benesse do 
pagamento das custas judiciais em 2 (duas) parcelas iguais, mensais e sucessivas, nos termos do art. 3º, §1º, inciso IV, do 
Provimento nº 07/2017, da CGJUSTO e, a taxa judiciária, em 2 (duas) parcelas de igual valor, de acordo com o que dispõe o art. 
91, da Lei nº 1.287/01 - Código Tributário do Estado do Tocantins, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a 
Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de 
Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 24 de fevereiro de 2021. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 6ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021 
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 6ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 13/4/2021, às 00h e com término no dia 19/4/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 13/4/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 22 de março de 2021. 
  
  

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

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

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  09/2021 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 09ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 30/03/2021 e, com término no dia 06/04/2021, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 
13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A 
sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da 
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sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho 
celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio 
processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 06/04/2021. 
1 Agravo de Execução Penal N° 0001300-86.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Formoso do Araguaia.. 
AGRAVANTE                     : ROBERTO CARLOS DA SILVA ALVES. 
ADVOGADO                       : DOUGLAS VIEIRA SOUZA SILVA (OAB TO007527). 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Habeas Corpus Criminal N° 0001145-83.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : CLOVIS RODRIGUES BATISTA FILHO. 
ADVOGADO                       : MARCIO LEANDRO VIEIRA (OAB TO009854). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal  de Pedro Afonso. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AUTORIDADE                    : MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Recurso em Sentido Estrito  N° 0001543-30.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO. 
RECORRENTE                   : CLOVIS RODRIGUES BATISTA FILHO. 
ADVOGADO                       : MARCIO LEANDRO VIEIRA (OAB TO009854). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Recurso em Sentido Estrito  N° 0001813-54.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
RECORRENTE                   : EDSON SOUZA E SILVA. 
ADVOGADO                       : PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO00284A). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal  N° 0002080-86.2018.8.27.2714/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : ANTÔNIO MARCOS ALVES DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Habeas Corpus Criminal N° 0001534-68.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : VIOMAR OLIVEIRA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
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IMPETRADO                      : Juiz de Direito da Vara Criminal  Augustinópolis. 
AUTORIDADE                    : JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Embargos Infringentes e de Nulidade N° 0014914-14.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
EMBARGANTE                  : ROBERTO SANCHES DE OLIVEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
EMBARGADO                    : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
AUTORIDADE                    : ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Habeas Corpus Criminal N° 0002368-71.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : JOSUÉ LIMA DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Apelação Criminal  N° 0001277-98.2016.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : OSIEL FERREIRA DE SOUSA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Agravo de Execução Penal N° 0012733-24.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : EMIVAL CORDEIRO FELIZARDO. 
ADVOGADO                       : JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO004432). 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Apelação Criminal  N° 0003270-33.2018.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : DANIEL ALVES REIS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Apelação Criminal  N° 0030751-06.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : RICARDO PEREIRA NORONHA. 
ADVOGADO                       : MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES (OAB MA006303). 
APELADO                          : ESTADO DO TOCANTINS. 
PROC.DO ESTADO            : NIVAIR VIEIRA BORGES. 
INTERESSADO                  :MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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13 Apelação Criminal  N° 0001010-15.2019.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : IAM FRANCISCO DA CUNHA OLIVEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal  N° 0006616-27.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : RAUAN MONTEIRO DE SOUSA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Apelação Criminal  N° 0044150-39.2019.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : ADRIANO RAMALHO FERNANDES. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Agravo de Execução Penal N° 0015427-63.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juízo da 3ª Vara Criminal de Araguaína. 
AGRAVANTE                     : ALMIR RODRIGUES DE SOUSA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.             : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal  N° 0009131-56.2020.8.27.2722-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : L.C.B. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.             : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Agravo de Execução Penal N° 0000320-42.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas. 
AGRAVANTE                     : RONIE VON PEREIRA DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.             : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Habeas Corpus Criminal N° 0001550-22.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                            : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : RONALDO ALVES DOS SANTOS. 
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ADVOGADOS                   : JAYNARA CIRQUEIRA LOPES (OAB TO009663), 
                                             WILLIAM FARIAS PIMENTEL (OAB TO008759). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Paraíso do Tocantins. 
AUTORIDADE                    : RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.             : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal  N° 0001180-21.2019.8.27.2730/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PALMEIROPOLIS. 
APELANTE                        : LEOCI SIRINO DOS SANTOS. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.            : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
21 Apelação Criminal  N° 0002440-48.2019.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : ANDRE LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                           :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.             : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Apelação Criminal  N° 0011892-60.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : FRANK FEITOSA LIMA. 
ADVOGADO                       : MONICA PAGLIARINI (OAB TO007700). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          :HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
RELATOR/SUBST.             : EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Habeas Corpus Criminal N° 0015033-56.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA. 
ADVOGADO                       : PAULO DIAS DAS SILVA (OAB PA011324). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Peixe. 
AUTORIDADE                    : ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Habeas Corpus Criminal N° 0002489-02.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                            : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. 
ADVOGADOS                    : CHARLLES PITA DE ARRUDA (OAB TO004658), 
                                            ANA CLAUDIA QUARESMA DA SILVA (OAB TO007083). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Filadélfia. 
AUTORIDADE                    : KILBER CORREIA LOPES 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 Conflito de Jurisdição N° 0001154-45.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :COMARCA DE PALMAS 
SUSCITANTE                     : VIRGINIA MARIA SFORSIN GUIMARÃES MELLO. 
ADVOGADA                       : VIRGINIA MARIA SFORSIN GUIMARÃES MELLO (OAB TO005070). 
SUSCITADO                       : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal  Palmas. 
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AUTORIDADE                    : CLEDSON JOSE DIAS NUNES 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 Apelação Criminal  N° 0031457-86.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MARCOS SUEL CARDOSO LIMA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : RAFAEL GONÇALVES DE PAULA 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Habeas Corpus Criminal N° 0003497-48.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : SAUDOMO SOARES FRANÇA. 
ADVOGADO                       : ODILON VIEIRA NETO (OAB PA013878). 
IMPETRADO                      : 1º Vara Criminal de Gurupi. 
AUTORIDADE                    : MIRIAN ALVES DOURADO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Habeas Corpus Criminal N° 0000710-12.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : JEAN CARLOS VIEIRA GONCALVES. 
ADVOGADO                       : FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO (OAB TO01119B). 
IMPETRADO                      : Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas. 
AUTORIDADE                    : ALLAN MARTINS FERREIRA 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 Habeas Corpus Criminal N° 0000094-37.2021.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : VALDINAR PEREIRA DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal  de Palmas. 
AUTORIDADE                    : MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 
Boletins de expediente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5020646-95.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
RÉU: POLIBRAZ GRAFICA E COMERCIO LTDA ME - REVEL 
RÉU: ENILCE OLIVEIRA DE PAULA GODINHO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 277: "Evento 240, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito 
em execução. Eventos 251, 252, 272 e 274, os executados foram intimados acerca da penhora on-line e nada alegaram no prazo 
legal para manifestação sobre a penhora. Evento 258, o exequente requereu a quebra do sigilo fiscal da parte executada e a 
realização de pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Evento 275, certidão acerca das diligências de pesquisas de bens dos 
executados já realizada. Decido. INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal dos executados, porquanto se trata de medida 
excepcional apenas cabível quando exauridas as tentativas regulares de pesquisas de bens do devedor à disposição da parte 
executada, o que ainda não ocorrera nestes autos, conforme certidão do evento 275. Considerando que os executados foram 
regularmente intimados da penhora on-line realizada no evento 240 e nada alegaram no prazo legal, deve ser expedido alvará 
em favor da parte exequente para levantamento do valor constrito e abatimento desse montante sobre o saldo devedor 
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exequendo. Assim, determino: 1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o 
prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente ATIVOS S.A. 
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS para levantamento da quantia de R$ 352,88 (trezentos e cinquenta e dois 
reais e oitenta e oito centavos) e seus acréscimos, totalizando toda a quantia penhorada no evento 240. 2 o(s) alvará(s) 
deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o titular do crédito vir aos 
autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos respectivos valores, 
conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação da obrigação de fazer no 
prazo de 15 (quinze) dias; 4 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o provimento 
09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas e taxa 
judiciária desta fase são devidas pelo executado. 5 No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e 
certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 6 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase 
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000832-34.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ALUISIO PEREIRA BRINGEL - REVEL 
RÉU: ALUISIO PEREIRA BRINGEL - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 169: "Evento 164, o exequente requereu a quebra do sigilo fiscal da parte executada. Evento 
167, certidão acerca da ausência de esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens da parte executada. Ao 
exame, nota-se que o exequente ainda não exauriu as diligências à sua disposição para tentativa de localização de bens 
penhoráveis de propriedade dos executados. Destarte, considerando que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, apenas 
cabível quando exauridas as diligências à disposição do credor para localização de bens da parte executada, INDEFIRO o 
pedido formulado no evento 164. Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 
andamento do feito, indicando meios para a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, 
ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 
pedido da parte interessada. Eventuais custas e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No caso de 
arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão 
dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - 
adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5010239-64.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: VÂNIA DA SILVA SOARES - REVEL 
RÉU: V DA SILVA SOARES - ME - REVEL 
RÉU: RICARDO MERENCIO DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 156: "Evento 153, o exequente requereu a quebra do sigilo fiscal da parte executada. Evento 
156, certidão acerca da ausência de esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens da parte executada. Ao 
exame, nota-se que o exequente ainda não exauriu as diligências à sua disposição para tentativa de localização de bens 
penhoráveis de propriedade dos executados. Destarte, considerando que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, apenas 
cabível quando exauridas as diligências à disposição do credor para localização de bens da parte executada, INDEFIRO o 
pedido formulado no evento 153. Determino: 1 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover o 
andamento do feito, indicando meios para a satisfação do seu crédito. 2 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 
001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0018741-72.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: WALDMAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
RÉU: SENIO LIMA DE ALMEIDA FILHO - REVEL 
RÉU: HITALA CÂNDIDA COELHO DE ALMEIDA - REVEL 
RÉU: ESTRELA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÁUDIO E ILUMINAÇÃO EIRELI - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 181: "...Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento do crédito de titularidade da 
parte na aludida conta bancária pertencente a um terceiro. Determino: 1 PROSSIGA-SE conforme decisão do evento 173. 
2 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível – artigo 4º - adotando-
se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Intime-se. Cumpra-se". 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0005771-69.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 
RÉU: PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ CARVALHO - REVEL 
RÉU: CERRADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - REVEL 
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DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 104: "Evento 102, ofício enviado pelo Juízo da Vara de Precatórias e Falências desta 
comarca, no qual noticiou que fora prorrogado o stay period até a realização da Assembleia Geral de Credores, cuja data de 
realização será definida após a publicação do edital. Diante desse contexto, evidencia-se que a presente ação executiva deve 
ser suspensa até a realização da assembleia geral de credores e deliberação do Juízo universal da recuperação judicial acerca 
da aprovação ou não do plano de soerguimento, pois o período de suspensão das execuções contra a aludida empresa fora 
prorrogado até a realização da assembleia dos credores, bem como porque após somente após essas deliberações será 
possível elucidar se houvera ou não a novação do crédito objeto desta execução nos termos do art. 59 da lei 11.101/05. 
Destarte, SUSPENDO o presente feito até a resolução acerca da aprovação do plano de recuperação judicial da parte 
executada, hipótese em que poderá ocorrer a novação dos créditos objeto desta ação executiva e consequente extinção da 
execução. Determino: 1 AGUARDE-SE em cartório o término do prazo de suspensão do feito. 2 CERTIFIQUE-SE acerca da 
aprovação do plano de recuperação judicial, oficiando-se ao Juízo universal da recuperação judicial caso necessário com a 
finalidade de obtenção de informações acerca da aprovação do plano de soerguimento. Intimem-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO 
AO REVEL. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 663/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 17 de março de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
19/03/2021 à 26/03/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 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, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
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Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, juíza de direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 19/03/2021 às 11h59 do dia 26/03/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Susy Erika de Sousa Brito, chefe de secretaria, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 18h01 do 
dia 19/03/2021 às 11h59 do dia 22/03/2021, por meio do telefone/WhatsApp (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designada a servidora Márcia Sousa Almeida, técnico judiciário, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 18h01 do 
dia 22/03/2021 às 11h59 do dia 26/03/2021, por meio do telefone/WhatsApp (63) 9 9971-7727. 
§ 3º. Fica designada a oficial de justiça avaliador Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63) 9 9206-1916, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 4º. Fica designado o oficial de justiça avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone/Whatsapp (63) 9 9996-6605, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte e um (18/03/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 06 de maio de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 06 de maio de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 
do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000257-34.2014.8.27.2709 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA (CNPJ: 03.659.166/0034-70) 
e Requerido ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (CNPJ: 03.794.600/0003-29) CDA: 46286 BEM(NS): 01 (um) 
Caminhão marca/modelo VW/24.220, ano de fabricação e modelo 1999/1999, cor branca, carroceria basculante, capacidade 
para três passageiros, a diesel, 3 eixos, placa KLC-9019/PE, Chassi 9BWYTAKT4XRX4799, Renavam nº. 724437304. Obs.: a) O 
equipamento acoplado na carroceria do caminhão não pertence ao mesmo, razão pela qual não foi objeto da presente penhora; 
b) O veículo atualmente é utilizado nos serviços de campo da Usina Cucaú. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 71.500,00 (setenta e um mil e 
quinhentos reais), em 22 de agosto de 2019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de 
apuração da correção. DEPOSITÁRIO: Não informado. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/PE. ** O arrematante declara 
estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras 
Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é 
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responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a 
confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao 
Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser 
obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 16.759,44 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos), em 17 de maio de 2017. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (I) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo 
arrematante; (II) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (III) Em caso de remição e 
acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o 
leilão realizarse-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as 
obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito 
municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos 
tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição 
da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI 
pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de 
veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, 
comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de 
arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do 
valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, 
não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências 
referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos 
licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no 
leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis 
penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e 
conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas 
do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com 
depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 
poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que 
não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do 
lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 
monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 
bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será 
garantida através de caução idônea (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), caução esta 
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução 
apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da 
quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de 
atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens 
a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 8. Observação sobre direito de 
preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar 
lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24h de antecedência do leilão, 
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 
termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24h para efetuar os pagamentos, salvo disposição 
judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 
participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos 
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, 
será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) 
penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo 
prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando 
todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias 
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cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado 
ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, na pessoa de seu 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; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arraias, Estado do Tocantins. Arraias (TO), 05 de março de 2021. Eduardo Barbosa 
Fernandes. Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
Autos nº: 0003141-26.2020.8.27.2709 
Chave nº: 350720647520 
Polo Ativo: ANALIA ROCHA FERREIRA 
Polo Passivo: INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins, 
a Ação de Usucapião Extraordinário, Autos n° 0003141-26.2020.8.27.2709, movida por Analia Rocha Ferreira. Nestes autos, o 
MM. Juiz de Direito, através do despacho, evento 27, MANDOU CITAR terceiros e interessados, a fim de que tomem ciência do 
teor da presente ação, sendo-lhes facultado consultar o processo a qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, e que o 
prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial (art. 344 do CPC). E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 
1ª Instância, digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES 
Autos nº: 0002753-26.2020.8.27.2709 
Chave nº: 800188085520 
Polo Ativo: CLAUDILON BORGES CARVALHO E OUTROS 
Polo Passivo: ADÃO PEREIRA BORGES E  LIBERACENO PEREIRA BORGES 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins, 
a Ação Demarcatória de Terras Particulares, Autos n° 0002753-26.2020.8.27.2709, movida por Claudilon Borges e outros em 
desfavor de Liberaceno Pereira Borges. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através do despacho, evento 44, MANDOU CITAR 
terceiros e interessados, a fim de que tomem ciência do teor da presente ação, sendo-lhes facultado consultar o processo a 
qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, e que o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena 
de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 344 do CPC). E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta 
Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do 
protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 681/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 18 de março de 2021 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 19 a 26 de março de 2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
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CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO a Informação Nº 8225 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  19/03/2021 a 26/03/2021. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

Portaria Nº 681/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 18 de março de 2021 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 19/03/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  26/03/2021 

JUIZ - COMARCA DE ARRAIAS SERVIDORES/TELEFONE 

DR. EDUARDO BARBOSA FERNANDES 
ASSESSORA:  KEROLEYNE DA SILVA SOUSA - MAT. 359426. 
TÉCNICA JUDICIÁRIA:  ÁDLLA SILVA OLIVEIRA - MAT. 282051 

TELEFONE: (62) 9 9931-8589 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIAL: JALES BASÍLIO R. PEREIRA – MAT. 140960 

TELEFONE: (63) 98484-0999 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL: ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA MAT. 137943. 

TELEFONE: ( 63)98517 2194 /99296 093 

 

 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA  
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº00006417120178272715/TO , que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a):LUIZ GABRIEL RAMOS COLEHO (ACUSADO), brasileiro (a), solteiro (a), nascido (a) aos 23/12/1997 em 
Barolândia/TO, filho de Luciene Ramos dos Santos, residente na AV. CASTELO BRANCO, S/N, LOTE 4, QD 05 SETOR 
BANDEIRANTES, "DE FRENTE AO BAR DO ASSIS", LAGOA DA CONFUSÃO/TO, FONE 99227-4385 (MÃE)., fica intimado (a) 
pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar NO DIA 25/05/2021 10:00:00, por meio de 
videoconferência, conforme link e dados para acesso disponibilizados nos autos, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá 
de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 18 de março de 2019. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor 
da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
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 FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA MONTEIRO, vulgo “Macaco Louco”, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, 
nascido aos 22/08/1990, em Dom Pedro – TO, filho de Maria Getrude Pereira Monteiro, RG n° 1102964, CPF n° 032.035.341-93, 
residente em local incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) 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 SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0001908-41.2018.8.27.2716, 
conforme resumo abaixo transcrito: "Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código 
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA MONTEIRO pela Prescrição da 
Pretensão Punitiva em Abstrato, pela contravenção prevista no art. 19, da Lei de Contravenções Penais. Sem custas. Após 
o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição, preencha-se o boletim individual, remetendo-o ao Instituto de Identificação 
Criminal, arquivando-se os autos. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpra-se. Dianópolis-T, 17 
de março de 2021.Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". 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 18 de março de 
202. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidoa da Secretaria, matrícula 191545. por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha 
Giovannini, digitei, conferi e assinei 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Editais 
 
Edital Nº 001/ 2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA de 18 de março de 2021 
O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro respondendo nesta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, KILBER 
CORREIA LOPES, no uso de suas atribuições legais e regimentais, previstas na Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria, do Provimento Nº 11/2019-CGJUS, em conformidade com o os preceitos nos artigos 105 e 107 da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento 
tiverem que, em atendimento às normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, realizar-se-á a fiscalização 
anual obrigatória de todos os serviços judiciários estabelecidos nos limites de sua competência. Para tanto, comunica que a 
Correição-Geral Ordinária, referente ao ano de 2021 ocorrerá no período de 23.03.2021 a 29.03.2021, com abertura dos 
trabalhos designada para às 13h, do dia 23 de março do ano em curso, a ser realizada por videoconferência em link que 
será posteriormente disponibilizado, momento em que receberá denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução 
dos serviços judiciários em geral, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da justiça de paz, da polícia judiciária, das 
unidades prisionais e centros de internação de menores, estabelecidos na Comarca. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado uma vez no Diário da Justiça, além de ser afixado no placar 
do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de 
março do ano de dois mil e vinte um, (18.03.2021). Eu, Regina Alves Araújo, matrícula funcional n. 990547, Secretária do Juízo, 
que digitei e subscrevi. 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 680/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 18 de março de 2021 
O Excelentíssimo Senhor KILBER CORREIA LOPES, Juiz de Direito, Diretor do Foro respondendo nesta Comarca de Filadélfia, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº. 011/2019–CGJUS/TO, o qual determina a realização de Correição-Geral Ordinária 
anual; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, 
no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), 
considerada a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a Orientação n.º 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
necessidade das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “e”; artigo 107, parágrafo único, todos da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º DETERMINAR a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de Filadélfia/TO, bem como nas 
Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, referente ao ano de 2021 a se realizar entre os 
dias 23.03.2021 a 29.03.2021 das 12h00min às 18h00min, de forma telepresencial e por videoconferência, salvo necessidade 
de dilação do prazo. 
Art. 2º DESIGNAR o dia 23 de março de 2021, às 13h00min, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais desta 
Comarca de Filadélfia/TO, relativa ao ano de 2021 será realizada por videoconferência e encerramento para o dia 29 de março 
de 2021. 
§ 1º CONVOCAR para o ato de abertura todos os servidores e serventuários de cartórios judiciais, bem como os servidores 
cedidos e à disposição da Comarca, para assistirem à solenidade de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, 
conforme link a ser disponibilizado. 
§ 2º CONVOCAR os advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, Serventuários, os 
Cartórios Extrajudiciais, para participar em forma eletrônica, por meio da plataforma “Yealink”, conforme link a ser 
disponibilizado, à solenidade de instauração da correição e, durante os trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e 
sugestões. 
§ 3º CONVOCAR os cartórios extrajudiciais, bem como aqueles que se encontrem respondendo ou substituindo os titulares, os 
quais deverão diligenciar no sentido de apresentar, para visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação, 
devendo permanecer à disposição durante todo o período da correição. 
§ 4° Qualquer interessado em participar da reunião de abertura da Correição poderá solicitar seu cadastramento por meio do 
aplicativo do e-mail (df-filadelfia@tjto.jus.br), informando nome completo, e-mail e se representa algum órgão ou instituição. 
Art. 3º SUSPENDER o curso dos prazos processuais e o expediente forense externo durante todo o período da correição, com 
exceção do Setor de Protocolo, de modo a evitar prejuízos aos jurisdicionados. 
Parágrafo único. Os processos com réus presos, adolescentes internados e as medidas consideradas urgentes, inclusive as 
audiências já designadas, caso este juízo entenda necessária sua realização, deverá ter andamento normal. 
Art. 4º DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as 
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019. 
Art. 5º DESIGNAR a Srtª Regina Alves Araújo, Secretária do Juízo, como Secretária da Correição, e o Servidor Efetivo Flávio 
Moreira de Araújo, seu substituto, caso necessário. 
Parágrafo único. Constitui a Comissão de Correição que será presidida pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro respondendo, 
Magistrado Kilber Correia Lopes, tendo como auxiliares os servidores: Regina Alves Araújo, Secretária do Juízo; Flávio 
Morreira de Araújo, Servidor Efetivo; Sthywisson Dheyfsson Soares Messias, Servidor Comissionado e Danilo Mastub de 
Miranda, Servidor Comissionado. 
Art. 6º Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais e extrajudiciais serão realizados pelo Juiz de Direito respondendo. 
Art. 7º Determinar a Secretária nomeada, que tome as seguintes providências: 
a) Encaminhar cópia desta Portaria para publicação no Diário da Justiça e divulgação nos meios de comunicação disponíveis 
nesta Comarca, com a nota de que qualquer pessoa do povo poderá apresentar sugestões e reclamações contra os serviços da 
Justiça; 
b) Comunicar a realização do ato ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça desta Comarca, ao Excelentíssimo (a) Senhor 
(a) Defensor (a) Público, ao Procurador do Município, bem como às demais autoridades locais, e aos membros da Ordem dos 
Advogados do Brasil que aqui atuam; 
c) Comunicar ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal, bem como a Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, encaminhando-lhes e comunicando-lhes acerca da realização do ato; 
d) Oficiar os Cartórios Extrajudiciais e Delegacia de Polícia. 
Art. 8° Solicitar a CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que disponibilize acesso ao sistema 
SICOR para a equipe Correcional. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
COMUNIQUE-SE à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte um, (18.03.2021). 
Publique-se. Cumpra-se. 

KILBER CORREIA LOPES 
 Juiz de Direito 

(Respondendo – Portaria de nº 2012/2020) 
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FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
Edital de Intimação com prazo de 30 dias 
AUTOS Nº: 5000028-76.2002.8.27.2719 
Ação: Execução fiscal 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de VILLE FORTE JOSE TAVARES, CPF 292.288.161-04, sócio responsável da empresa executada 
VILLE FORTE JOSE TAVARES, CNPJ 25.051.335/0001-60, atualmente em lugar incerto e não sabido pelo autor, pelo presente 
Edital INTIMA acerca da penhora do imóvel urbano LOCALIZADO NA QD. 01, e matriculado no CRI sob n ° 3.888, na 
cidade de Formoso do Araguaia/TO, para querendo, opor impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, contados 
da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla 
circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 22 de 
março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE 
DIREITO. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0000400-90.2014.8.27.2719 
Ação: Execução fiscal 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) sócios solidários da empresa executada LOJAS ARAÇA LTDA, sendo eles ENIVALDO JOSÉ 
FERREIRA, CPF 291.091.751-72 e VANICE MARIA BONFIM FERREIRA, CPF 332.603.461-04, atualmente em lugar incerto e 
não sabido pelo autor, pelo presente Edital CITA os requeridos,  nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 
(vinte) dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos  
alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 
1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e 
Comarca de Formoso do Araguaia, 22 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e 
subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0000356-37.2015.827.2719 
Ação: Execução fiscal 
FINALIDADE: CITAÇÃO da empresa executada M J DE CARVALHO, CNPJ nº 01.842.710/0001-21, do seu representante legal 
MARCILIO JOÃO CARVALHO, CPF 619.307.681, atualmente em lugar incerto e não sabido pelo autor, pelo presente Edital 
CITA os requeridos,  nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 (vinte) dias contestar o pedido inicial, 
contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos  alegados, E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de 
ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 
22 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE 
DIREITO. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 5000132-34.2003.8.27.2719  
Ação: Execução fiscal 
FINALIDADE: CITA o (s) sócio da empresa executada nos autos WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, CPF 
586.803.811-87, atualmente em lugar incerto e não sabido pelo autor, pelo presente Edital CITA o requerido,  nos termos da 
presente ação para querendo no prazo de 20 (vinte) dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob 
pena de serem considerados verdadeiros os fatos  alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard 
do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 22 de março de 2021. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0000253-64.2014.8.27.2719 
Ação: Execução fiscal 
FINALIDADE: CITA o (s) executado MARCOS GUIMARÃES DE CASTRO, CPF 469.587.896-87, atualmente em lugar incerto e 
não sabido pelo autor, pelo presente Edital CITA o requerido,  nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 
(vinte) dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos  
alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 
1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e 
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Comarca de Formoso do Araguaia, 22 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e 
subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0000366-18.2014.8.27.2719 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
FINALIDADE: CITA o (s) executado KLAYTON DA SILVA CARVALHO, CPF 003.659.761-99, atualmente em lugar incerto e não 
sabido pelo autor, pelo presente Edital CITA o requerido,  nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 (vinte) 
dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos  
alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 
1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e 
Comarca de Formoso do Araguaia, 22 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e 
subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0006885-24.2019.8.27.2722  – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (RITO DE PRISÃO) 
AUTORES: DAVID LUIZ BORGES DOS SANTOS e OUTRA representados por VANILDA CRUZEIRO DOS SANTOS 
RÉU: LIDIANNE SOARES DOS SANTOS 
O Dr. Silas Bonifácio Pereira, Juiz de Direito em Substituição na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, no 
uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de LIDIANNE SOARES DOS SANTOS, brasileira, filha de Ana Lidia Felix dos Santos e Domerviro 
Soares de Sousa, demais qualificações pessoais ignoradas, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da 
sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento 
das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, entretanto referidas 
cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas devidas. 
Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. ” (a) EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – 
JUÍZA DE DIREITO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2021. Eu 
(Tonia de Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Civil Pública, processo nº 5000546-47.2008.8.27.2722 por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS em 
desfavor de LIZANDRO VIEIRA DA PAIXÃO, sendo o presente para CITAR o requerido LIZANDRO VIEIRA DA PAIXÃO, CPF n. 
003.964.511-87, estando em lugar incerto e não sabido, para conhecimento da ação e, caso queira, apresentar contestação no 
prazo de quinze dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 11 de 
março de 2021. Natália Granja Batista, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
do PROCEDIMENTO COMUM, processo nº 00074245820178272722 proposto por LUCIANA NERY AMARAL em desfavor de 
DEIVESON ALVES BARROSO sendo o presente para CITAR o requerido, DEIVESON ALVES BARROSO, inscrito no CPF (MF) 
sob o nº 01748701169, estando em lugar incerto e não sabido, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena dos efeitos da revelia, conforme despacho do evento 41 dos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir 
o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de março de 2021. Natália Granja Batista, Técnica Judiciária, 
digitou e subscreveu. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 668/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 17 de março de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Ato nº 338, de 04 de Março de 2021, da lavra da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Mauro 
Carlesse e Rolf Costa Vidal, Secretário-Chefe da Casa Civil, publicado no Diário Oficial nº 5801, de 04 de Março de 2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000000129-2; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora RAYANE RIBEIRO DA COSTA??, Assessor Comissionado III - CA-3, ora cedida ao Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 08 de Março de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0012948-31.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 478678612320 
denunciado: ROMERITO OLIVEIRA DA SILVA 
Vítima: S.B.L. 
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 ROMERITO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, 
portador do RG nº 930.800 SSP/TO, nascido aos 19/08/1984, natural de Gurupi/TO, filho de Arlete Machado de Oliveira e Ronan 
Silva de Sousa atualmente em lugar incerto e não sabido f fica intimado da sentença proferida evento 53 qual seja o dispositivo: 
Isto posto, acolho parcialmente o pedido contido na denúncia e, via de consequência, condeno o acusado ROMERITO 
OLIVEIRA DA SILVA pela prática dos delitos capitulados no artigo 129 §9º do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 
3.688/41 c/c as disposições da Lei n.º 11.340/06; e o absolvo da imputação de prática do crime previsto no artigo 147 do Código 
Penal.Passo a análise e individualização da pena:Quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP):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 não possui maus antecedentes. 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 .Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena 
anteriormente dosada.Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena 
acima fixada.Quanto ao delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n.º 3688/41)As condutas incriminadas e atribuídas ao 
sentenciado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias 
judiciais enunciadas pelo artigo 59 do Código Penal – já realizada alhures, a fim de evitarmos repetições desnecessárias. Assim, 
fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples .Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que o 
sentenciado confessou a prática do delito à autoridade policial (art. 65, III, “d”), será ela compensada com a agravante da prática 
do delito prevalecendo-se de relações domésticas/com violência contra a mulher (art. 61, II, “f” do Código Penal) e, portanto, 
mantida a pena anteriormente fixada. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 15 
(quinze) dias de prisão simples. Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de 
crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão 
simples, devendo aquela ser cumprida primeiro por ser mais gravosa. 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. No tocante à 
detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais 
favorável ao sentenciado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes 
terem sido praticados com violência 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 adoção deste instituto, todavia deixo de 
aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado.Defiro os benefícios da justiça 
gratuita. 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 
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levada a efeito sem considerar tal hipótese. 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.; PRI. Gurupi, data certificada pelo sistema.  . DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o 
presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório de família e sucessões desta Comarca, se 
processam os autos de Inventário n. 0001119-74.2016.8.27.2728, proposta por, NELMO KLIEMANN e outros, em face 
do Espólio Catarina Noemi Kliemann, com a FINALIDADE de  CITAR e INTIMAR por este edital os eventuais interessados para 
nos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, 
quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme despacho constante no evento 77. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca 
de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 10 de setembro de 2020. Eu, Fernanda Glória Amaral, matricula 352701, que o 
digitei. 

  Aline Marinho Bailão Iglesias 
Juíza de Direito 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de INVENTÁRIO n. 0000933-46.2019.8.27.2728, proposta por, Margarida Dos Santos Pinto, em face do Espólio de 
Ruidelmar Pereira Glória, ficam CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS dos termos da presente ação. Tudo 
conforme despacho a constante no evento 17. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que 
fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na 
forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 4 de fevereiro de 2020. 
Eu,Fernanda Glória Amaral, matrícola 352701, que o digitei.  

Aline Marinho Bailão Iglesias 
Juíza de Direito. 

 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 00007735620178272739, proposta por, EUCLIDES FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, lavrador, portador 
do RG nº 731.298, SSP/TO e CPF nº 983.525.041-34, em face de JOAO BATISTA CONSENTINI FILHO, brasileiro, solteiro, 
engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 994.260.211-91, LUIZ FERNANDO CONSENTINI, brasileiro, zootecnista, inscrito 
no CPF sob o nº 013.082.931-51, GRAZIELLE CONENTINI, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 027.262.951-00, e, uma vez que 
os Requeridos JOAO BATISTA CONSENTINI FILHO, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 
994.260.211-91 e LUIZ FERNANDO CONSENTINI, brasileiro, zootecnista, inscrito no CPF sob o nº 013.082.931-51, encontram-
se em local incerto e não sabido, ficam CITADOS POR EDITAL dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, 
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). 
Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) 2 – Citem-se os requeridos JOAO BATISTA CONSENTINI FILHO e 
LUIZ FERNANDO CONSENTINI através de edital com prazo de 30 dias para que conteste a ação. Não havendo manifestação, 
vistas ao Defensor Público para manifestação no prazo legal. (art. 72, II, do Código de Processo Civil).(...).”. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo 
Acordo, Estado do Tocantins, aos 15 de março de 2021. Eu,Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
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PALMAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 693/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 22 de março de 2021 
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. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art. alterar o anexo I da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 26/03/2021 às 18h a 
02/04/2021, às 12h, será cumprido pelo magistrado Lauro Augusto Moreira Maia, servidora Graziella Francelino Barbosa e 
oficiala de justiça Luciene de Souza Americano. 
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. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e dois (22) dias 
do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00249325920188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado INST. ARAGUAIA TOCANTINS DE PESQUISA,EDUCAÇAO 
CNPJ/CPF nº 11.480.069/0001-86, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, 
do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00353624120168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado SAULLO AGUIAR DA SILVA CNPJ/CPF nº 043.715.761-09 , 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00444417320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RAIMUNDO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ/CPF nº 
270.101.554-53, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00448793620178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VANDA MARTINS DA CUNHA CNPJ/CPF nº 000.220.961-67 , 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MARILDO MENEZES DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 
929.557.971-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0049159-79.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO – 
CNPJ/CPF: 99323303100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00495694020198272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação 
interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ONDINA GUIMARÃES MEDRADO – CNPJ/CPF: 
48526070100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00518619520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: JOSÉ ROSA DA SILVA NETO, CPF/CNPJ: 517.834.876-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00379947420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150014377, inscrita em 
25/03/2015, referente ao TLF - TX; 20150014378, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLS - TX; 20150014379, inscrita em 
05/02/2014, referente ao TLS - TX; 20150014380, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.023,16 (Dois Mil e Vinte e Três Reais e Dezesseis Centavos) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANANIAS LIMA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 344.149.403-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0039528-48.2018.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180006239, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20180006240, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.381,10 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ELDO GOMES FARIAS, CPF/CNPJ: 961.263.701-63, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 00373468920188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180007430, inscrita em 06/03/2017, referente ao 
IPTU; 20180007431, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.416,79 (Dois Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Nove Centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDIVAN PINHEIRO MILHOMEM, CPF/CNPJ: 912.555.111-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00005433920208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190035957, inscrita em 
24/05/2019, referente ao ISS-AUTONO; 20190035959, inscrita em 24/05/2019, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.404,16 (Dois Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Dezesseis Centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALDONETE VIDINHO DE QUEIROZ, CPF/CNPJ: 602.426.392-91, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00322600620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190010488, inscrita em 
28/08/2018, referente ao IPTU; 20190010492, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190010493, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190010496, inscrita em 22/07/2016, referente ao TXS-COLIXO; 20190010497, inscrita 
em 22/07/2016, referente ao COSIP;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.792,84 (Dois 
Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALVORADA HOTEL EIRELI, CPF/CNPJ: 28.222.002/0001-44, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00419095820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001147, inscrita em 
24/01/2020, referente ao TLF - TX; 20200001148, inscrita em 24/01/2020, referente ao TLS - TX; 20200001149, inscrita em 
03/10/2019, referente ao MUL-POST;   cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.656,53 (Dois 
Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLEONICE PEREIRA LIMA, CPF/CNPJ: 937.907.081-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00047700920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180014017, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180014018, inscrita em 21/06/2018, referente ao IPTU VER; 20180014019, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP;   cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.133,81 (Dois Mil 
e Cento e Trinta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SARAH TEIXEIRA DE FREITAS SILVEIRA, CPF/CNPJ: 052.076.606-75, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00417979420178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170025282, inscrita 
em 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 8.718,17 (Oito Mil 
e Setecentos e Dezoito Reais e Dezessete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALLEANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 
CPF/CNPJ: 08.733.751/0001-29, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00415302020208272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20200000804, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000805, inscrita em 24/01/2020, referente 
ao IPTU; 20200000808, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20200000809, inscrita em 24/01/2020, referente ao 
IPTU; 20200000810, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000811, inscrita em 06/03/2017, referente ao 
COSIP; 20200000812, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000813, 06/03/2017, referente ao COSIP; 
20200000814, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000815, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU 
REV; 20200000816, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000836, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 
20200000837, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000838, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 
20200000839, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 40.106,60 (Quarenta Mil e Cento e Seis Reais e Sessenta Centavos)que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAULINO E NEVES LTDA - ME, CPF/CNPJ: 02.485.600/0001-12, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00516860420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190033985, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190033986, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190033987, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.734,24 (Dois 
Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIO BATISTA DA SILVA FILHO, CPF/CNPJ: 791.446.751-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc – 0008599-61.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190010105, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190010106, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190010107, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.254,97 (Três Mil e 
Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUL LTDA - ME, 
CPF/CNPJ: 07.649.092/0001-84, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0041340-57.2020.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20200000611, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000612, inscrita em 24/01/2020, referente ao 
IPTU; 20200000613, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000614, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 
20200000615, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000616, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
20200000617, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000618, 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
20200000619, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000620, referente ao IPTU REV;    cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 14.457,60 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e 
Sessenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: KI-PONTO FRIO REFRIGERACAO LTDA, CPF/CNPJ: 03.663.527/0002-
75, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00429514520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001561, inscrita 
em 06/03/2017, referente ao TLF - TX; 20200001562, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLS - TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.212,95 (Dois Mil e Duzentos e Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - RICARDO 
ELETRO, CPF/CNPJ: 25.760.877/0150-52, bom como de seus sócios coobrigados RICARDO RODRIGUES NUNES, 
CPF/CNPJ: 749.467.146-34 e RN COMERCIO VAREJISTA S.A, CPF/CNPJ: 13.481.309/0001-92, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 0047415-49.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1800/2019, inscrita em 07/05/2019, referente ao 
IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.165,77 (quinze mil cento e sessenta e 
cinco reais e setenta e sete centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: BRUNA TAIS CARDOSO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 040.109.241-01, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5037677-59.2013.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025937, inscrita em 
21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.250,40 (Um 
Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: LÉCIO CLAUDIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, CPF/CNPJ: 52769933191, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00180236920168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160002028, inscrita em 
25/03/2015, referente ao TLF - TX; 20160002029, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS – TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.559,71 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Um 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: LUIZ DA SILVA, CPF/CNPJ: 515.795.378-04, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
– 00183276820168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160002190, inscrita em 06/01/2016, referente ao ISS-
NLDMS-P; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.252,52 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta 
e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
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forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MATRIZ MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP (MATRIZ), 
CPF/CNPJ: 38.129.888/0001-30, bom como de seus sócios coobrigados EDMUNDO VIEIRA MARTINS, CPF/CNPJ: 
094.142.741-20 e FRACINETH PINHEIRO MARTINS, CPF/CNPJ: 323.113.701-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00313841720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2079/2017, inscrita em 17/10/2017, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 237.671,26 (duzentos e trinta e sete mil 
seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TEODORO E TEODORO LTDA - ATACADO MEIO A MEIO, CPF/CNPJ: 
04.505.395/0004-88, bom como de seus sócios coobrigados AGNA MARIA TEODORO NOLASCO, CPF/CNPJ: 689.392.481- 04 
e EURIVAGNO TEODORO NOLASCO, CPF/CNPJ: 048.514.761-08, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0050192-
07.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-3070/2019, inscrita em 25/09/2019, referente ao ICMS; cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.871.581,52 (três milhões oitocentos e setenta e um mil 
quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NOVA PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
CPF/CNPJ: 10.912.725/0001-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00047438920208272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20190001512, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190001513, inscrita em 06/03/2017, referente 
ao IPTU; 20190001514,  inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 10.233,99 (Dez Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NEURACY MACENA DE SOUSA RODRIGUES, CPF/CNPJ: 966.123.041-
20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00072728120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190007083, inscrita 
em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190007084, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190007085,  inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.615,42 (Dois 
Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Dois Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: JOAO CARLOS BARROS DE CASTRO, CPF/CNPJ: 76935698120; 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00017301920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011350, datada(s) 
de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011353, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011354, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.101,51 (Dois 
Mil e Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: EDIMAR RODRIGUES, CPF/CNPJ: 33143510110; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00015449320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180010883, datada(s) de 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20180010884, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180010885, datada(s) de 
04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.831,42 (Dois 
Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: EDVALDO SOBRINHO DA FONSECA, CPF/CNPJ: 55616003115; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00017925920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011455, datada(s) 
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de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011456, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011458, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.101,51 (Dois 
Mil e Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: ESPOLIO DE IRAN DIAS BARBOSA, CPF/CNPJ: 02346946109; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00017657620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011391, datada(s) 
de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011392, datada(s) de 21/06/2018, referente ao IPTU REVISADO; 20180011393, 
datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
2.472,89 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS BARROS DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 
29120853300; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00024473120198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180011103, datada(s) de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011104, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 
20180011105, datada(s) de 21/06/2018, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.101,51 (Dois Mil e Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: CATULINO DE ALMEIDA MARTINS, CPF/CNPJ: 48724831115; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00025287720198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011169, datada(s) 
de 04/10/2018, referente ao IPTU REV; 20180011170, datada(s) de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011171, datada(s) 
de 22/07/2016, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.203,41 (Dois 
Mil e Duzentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
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parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: VALDECE PEREIRA BORGES, CPF/CNPJ: 38878330159; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00025798820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011211, datada(s) de 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011212, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011213, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.101,51 (Dois 
Mil e Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: EUNICE GOMES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 79608108187; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00025893520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011216, datada(s) 
de 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180011217, datada(s) de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180011219, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.641,73 (Dois 
Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: DOMINGAS PERREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ: 76260151187; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00025859520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011225, datada(s) 
de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011226, datada(s) de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011227, datada(s) de 
04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.203,41 (Dois 
Mil e Duzentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: LUSA MARIA CAMPOS, CPF/CNPJ: 61769193120; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00026647420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011319, datada(s) de 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011320, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011321, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.101,51 (Dois 
Mil e Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: REJANE MARIA GOMES SOARES, CPF/CNPJ: 71816674168; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00028430820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180012347, datada(s) 
de 28/08/2018, referente ao IPTU; 20180012348, datada(s) de 21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.052,55 (Dois Mil e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: ESPOLIO DE JOAO GUALBERTO ABADE, CPF/CNPJ: 10594612349; 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00030458220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180012520, datada(s) 
de 28/08/2018, referente ao IPTU-REV; 20180012521, datada(s) de 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.289,96 (Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Seis 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: STAR INSTALACOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 
07585161000133; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00250096820188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4926 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2021 37 

 

 
 

J-8294/2017, datada(s) de 20/11/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 25.381,32(vinte e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos),  que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: CRISTAL MUNDO DAS MAQUINAS DE COSTURAS LTDA, 
CPF/CNPJ: 10775157000142; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00283621920188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180003756, datada(s) de 25/03/2015, referente ao TLF; 20180003757, datada(s) de 27/04/2018, referente ao ISS-SN 
(PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.750,42 (Dois Mil e Setecentos e Cinquenta 
Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: F A NEVES & FILHO LTDA, CPF/CNPJ: 00966385000146; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc – 00497105920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190028922, inscrita em 24/05/2019, 
referente ao ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 33.972,91 (Trinta e Três Mil e 
Novecentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: CARLOS TADEU ZERBINI LEÃO, CPF/CNPJ: 11271094134; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00344714920188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180005287, datada(s) 
de 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180005288, datada(s) de 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.418,01 (Dois Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Um Centavo), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: URSULINO DE MORAES BARBOSA, CPF/CNPJ: 12633984134; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00371237320178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170017964, datada(s) 
de 05/02/2014, referente ao ISS-AUTONO; 20170017965, datada(s) de 06/03/2017, referente ao ISS-AUTONO; 20170017966, 
datada(s) de 06/03/2017, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.207,87 
(Quatro Mil e Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª 
Publicação 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0003402-27.2017.8.27.2731  requerida por Sandra Costa Wanderley em face de Lázaro Abreu 
Wanderley onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: I – RELATÓRIO. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por SANDRA COSTA WANDERLEY em face de 
LÁZAROABREU VANDERLEY, ambos qualificados na inicial.Narra a inicial, em síntese, que a requerente é irmã do curatelado e 
que este é portador de retardo mental grave, perda de audição não especificada e transtorno de desenvolvimento psicológico, 
não possuindo capacidade de se auto gerir em caráter definitivo.Afirma que o curatelado depende de terceiros para a realização 
de todos os cuidados relacionados à sua higiene e alimentação, e que sempre morou com seu pai e irmã, no entanto, desde o 
falecimento do genitor se encontra sob os cuidados da irmã, ora requerente.Alega que o curatelado não possui condições 
intelectuais de julgamento ou de autopreservação para realizar as tarefas da vida civil, tais como receber benefícios oriundos do 
INSS e realizar as respectivas movimentações bancárias em instituições financeiras, dentre outros.Aduz que a requerente tem 
acompanhado o curatelado dispensando carinho e amor, além de todos os cuidados necessários para que possa ter uma vida 
digna.À vista destas razões, requer, em suma: a) Gratuidade da justiça; b) Concessão de tutela de urgência antecipada para 
deferir a curatela provisória em favor da requerente; c) Intimação do Ministério Público para intervir no feito; c) Ao final, seja a 
presente ação julgada procedente, com a decretação da interdição ilimitada do requerido.A inicial veio acompanhada dos 
seguintes documentos: Procuração (PROC2); Documentos pessoais das partes (DOC_PESS3, DOC_PESS4).No evento 05 a 
autora trouxe aos autos laudos médicos (LAU2).Por meio da decisão do evento 06 o pedido de tutela de urgência fora deferido, 
sendo decretada a interdição civil provisória de Lázaro Abreu Vanderley, com a nomeação da autora como sua curadora 
provisória. Além disso, o pedido de justiça gratuita foi deferido à requerente.Termo de curatela assinado pela autora (evento 19). 
Audiência realizada no evento 23, momento em que a Defensoria Pública, curadora especial do interditando, apresentou 
contestação sustentando que deveria ser nomeado médico perito para verificar a incapacidade, sob pena de improcedência da 
demanda.Laudo médico acostado no evento 48.Manifestação da parte autora no evento 56.Em parecer conclusivo, o Ministério 
Público opinou pela procedência do pedido inicial, com a concessão da curatela de Lázaro Abreu Vanderley em favor da 
requerente (evento 59).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO MÉRITO Não há questões 
preliminares a serem dirimidas, razão pela qual adentro ao mérito.A incapacidade do curatelado para exercer os atos da vida civil 
foi devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial acostado aos autos (evento 48), cujo teor do exame do estado mental 
transcrevo a seguir:"(...)Mesmo com perguntas muito básicas, que não precisaria responder, mas apenas acenar com a cabeça, 
mostra não ter compreensão alguma, limitando-se a sorrir e emitir sons. Humos descontraído,nível de limitação global cognitivo, 
afetivo, intelectual profundamente rebaixados. Histórico de vida pautado por grave deficiência mental que o acompanha desde os 
primórdios da vida, o que, junto ao desenvolvimento incompleto (surdo-mudez) tornaram-no absolutamente incapaz desde muito 
cedo.Nada é reversível e passível de qualquer tratamento. Nível de dependência total(...)."Portanto, restou comprovado que 
Lázaro Abreu Vanderley não possui discernimento suficiente para praticar os atos da vida civil, estando assim presente a 
hipótese do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil,como bem ressaltou o Representante Ministerial (evento 59).Nesse passo, o 
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citado artigo 1.767 do Código Civil dispõe que:Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade;(...)Ademais, de acordo com a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), artigos 84, § 1º. e 85,caput e § 1º, o objetivo da curatela é proteger a pessoa portadora de deficiência (e seus bens), 
que esteja impossibilitada, ainda que parcialmente, de praticar os atos da vida civil. Como é cediço, a citada lei promoveu grande 
alteração na teoria das incapacidades e mudou substancialmente o paradigma de tratamento dado à "aqueles que, por causa 
transitória ou permanente,não puderem exprimir sua vontade".Com efeito, sob a égide do novo panorama jurídico de evidente 
proteção à autonomia e prestígio a nãodiscriminação da pessoa com deficiência, todos aqueles que não podem exprimir sua 
vontade, ainda que por doença incurável, foram atraídos para o campo da incapacidade relativa, tendo sido abolida a figura do 
maior absolutamente incapaz.Corroborando, com a advento da Lei 13.146/15 a matéria restou regulada da seguinte 
forma:CAPÍTULO IIDO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito 
ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa 
com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.§ 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de 
tomada de decisão apoiada. § 3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. § 4o Os curadores são 
obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz,apresentando o balanço do respectivo ano. Art. 85. A 
curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.§ 1o A definição da curatela 
não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 
§ 2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 
preservados os interesses do curatelado.§ 3o No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz 
deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Art. 86. Para 
emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Art. 87. Em casos de 
relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, 
ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará 
sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Grifamos. No caso em análise, a perícia médica cuidou de 
concluir que a anomalia que acomete o interditando o impede de praticar todos os atos da vida civil, o que deve preponderar 
(evento 48, LAU1).Ressalto ainda que a requerente é irmã do interditando, sendo quem lhe dispensa os cuidados necessários 
desde o falecimento do seu genitor, conforme declarado na inicial (evento 01, INIC1).Por tais fundamentos e observando o 
melhor interesse do interditando, o pleito da autora deve ser deferido a fim de se decretar a interdição do requerido e nomeá-la 
curadora deste, objetivando a representação plena, inclusive, quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial 
e negocial" (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar, bem como 
para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas e privadas, bancos e instituições financeiras, hospitais 
e clínicas médicas, e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir.Deste modo, o disposto no artigo 85, § 3º, da Lei 
n° 13.146/2015 encontra-se devidamente observado, eis que a requerente possui vínculo de natureza familiar com o curatelado e 
não há qualquer elemento de prova nos autos que desabone sua conduta. III – DISPOSITIVO. Por todo o exposto, e por tudo 
que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, ACOLHO os pedidos contidos na peça de ingresso, pelo que 
DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de Lázaro Abreu Vanderley e fixo os limites de curatela na forma a seguir: quanto aos atos 
relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negocial" (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como:emprestar, 
transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante 
as repartições públicas e privadas, bancos e instituições financeiras,hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o 
exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei n. 
13.146/2015, artigos84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 3º do CC).Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Novo 
Código de Processo Civil/2015 nomeio como sua CURADORA a pessoa de Sandra Costa Wanderley, que deverá prestar contas 
de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano (artigo 84, § 4º. Da Lei 13.146/15 - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens do interditando sem autorização judicial.Com base no artigo 
755, § 3º. do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de 
computadores, no sítio do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário 
da Justiça- por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e da curadora, a causa 
da interdição e os limites da curatela . Confirmo a decisão liminar deferida no evento 06. Custas processuais pela requerente, 
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida em seu favor, nos termos do § 3º do art. 98 do Código 
de Processo Civil.Sem honorários, considerando a natureza e as particularidades da demanda.Dê-se a devida ciência acerca dos 
termos do presente decisum ao membro do Ministério Público Estadual.Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de 
Curatela definitivo.Após, com as cautelas e formalidades de praxe, dê-se baixa definitiva.Intimem-se. Cumpra-se.Paraíso/TO, 
data certificada pelo sistema.ESMAR CUSTÓDIO VENCIO FILHO Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 
18/03/2021; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta 
data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios 
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PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MMª Juiza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
desta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a quem o presente Edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da Ação de Guarda c/c 
destituição do poder familiar,  Autos n°: 0000018-45.2020.8.27.2733 -  AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO e RÉU: MARIA DE 
FÁTIMA FERREIRA BEZERRA. Tem o presente Edital a  finalidade de CITAR MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BEZERRA, 
brasileira, união estável, nascida em 26/09/1973, natural de Goiatins/TO, filha de Antônio Martins Sampaio e Leizina Ferreira 
Bezerra, portadora do CPF nº 664.316.203-30, NIS 165.176.338-13, em local incerto e não sabido, para que, caso queira, 
possa responder a presente pretensão, no prazo legal de 15 dias uteis, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria 
de fato.  E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido 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 Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 19/01/2021. Ass) Luciana Costa Aglantzakis - Juíza Eu, Lucileide 
Carvalho Nunes - Técnica Judiciária Matrícula  98823, que o digitei e conferi. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DAS PARTES E TERCEIROS INTERESSADOS 
Prazo:30 dias Processo nº:00060238920208272731 - Chave: 164707110020 Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL Recuperanda: 
DELVINO DAL MORO FINALIDADE:  Levar ao conhecimento das partes e terceiros interessados acerca da presente ação e 
decisão, nos termos do art. 52, §1º da Lei 11.101/05 (resumo do pedido inicial, decisão, relação de credores, advertência), 
conforme segue: INICIAL: a requerente ajuizou ação de recuperação judicial, que veio instruída com os documentos exigidos na 
legislação em vigor, tendo sido formulado os seguintes pedidos para que este MM. Juiz: I) a nomeação do administrador judicial, 
nos prazos regulamentares, cujo pedido de remuneração deverá ser submetido à apreciação do Autor; II) a dispensa das 
certidões negativas, consoante inciso II; III) a suspensão de todas as ações ou execuções contra o Autor e avalistas/fiadores, na 
forma do artigo 6º da LRE, comunicando-se aos respectivos juízos onde tramitam ditas ações, permitindo-se com que o Autor 
permaneça na posse dos bens essenciais às atividades, na forma do estabelecido nos artigos 6º, 49, § 3º, 52, III da LRE, bem 
como a suspensão de quaisquer negativações nos órgãos de Proteção ao Crédito e Protesto seu e de seus avalistas/fiadores; 
IV) a intimação do Ministério Público e a comunicação às Fazendas Públicas Federais, Estaduais e Municipais respectivas; V) 
seja oficiado para a Junta Comercial do Tocantins para os fins do artigo 69, parágrafo único da LRE; VI) a expedição de edital, 
para publicação no órgão oficial, que conterá o resumo deste pedido e da decisão que houver deferido o processamento da 
recuperação judicial, a relação nominal dos credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito, 
constando a advertência sobre os prazos para habilitação dos créditos, na forma do artigo 7º, § 1º, da Lei de Recuperações, e 
para que os credores, querendo, apresentem objeção ao plano de recuperação judicial que será exibido oportunamente, na 
forma do estabelecido nos artigo. 50 e 55 da LRE, determinando-se a publicação do edital na forma da lei; VII) o deferimento da 
antecipação de tutela conforme pleiteado, suspendo todos os envolvidos dos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de 
protesto. VIII) a aplicação do disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil para todos os prazos envolvendo a 
Recuperação Judicial; IX) que, relativamente às informações de empregados e extratos bancários, seja decretado segredo de 
justiça, permitindo-se acesso justificado a terceiros, vedada a extração de cópias; X) protesta pela prova do alegado por todos os 
meios em direito admitidos, inclusive a juntada de informações e documentos complementares.. DECISAO: “É o relatório. Decido. 
A apreciação inicial da pretensão do autor acerca do processamento da recuperação judicial. Como se sabe, “a recuperação 
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005. No caso 
concreto, em juízo sumário de cognição, entendo que o autor atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela lei para o 
processamento da recuperação judicial. Com efeito, existe demonstração de que o autor exerce regularmente suas atividades há 
mais de 2 (dois) anos, sem que tenha sido considerado falido ou obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 (cinco) 
anos. Também não se evidencia dos autos a existência de condenação por qualquer dos crimes previstos na lei n.º 11.105/2005. 
Por outro lado, colhe-se que a petição inicial preenche os requisitos do art. 51 da referida lei, a saber: Art. 51. A petição inicial de 
recuperação judicial será instruída com: I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões 
da crise econômico-financeira; II - as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 
obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o 
último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; III - a relação nominal completa dos credores, 
inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o 
valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros 
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contábeis de cada transação pendente; IV - a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, 
salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos 
valores pendentes de pagamento; V - certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo 
atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradoresVI - a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 
administradores do devedor; VII - os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações 
financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras; VIII - certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e 
naquelas onde possui filial; IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, 
inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Por oportuno, a exposição das 
causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira também foi realizada pelo 
autor, in verbis: “O Autor apresenta a seguir as justificativas para o processamento e deferimento da sua Recuperação Judicial, 
em cumprimento ao disposto no artigo 51, I da LRE, discorrendo em especial sobre as circunstâncias que os conduziram à 
necessidade de buscar na recuperação judicial o meio de sobrevivência dos negócios explorados. A atividade, ligada à produção 
de grãos de soja e milho, teve início no ano de 2000 com três empregados e com pequena produção e, paulatinamente 
profissionalizou-se, de forma a nos dias atuais produzir cerca de 120.000 sacas de soja e milho por ano, gerando 20 empregos 
diretos, 06 terceirizados, cuja atividade empresarial é desenvolvida em propriedades rurais arrendadas. Relativamente à 
atividade rural agrícola desenvolvida, que exclusivamente se dedica à produção de grãos, com plantio aproximado de 2.500 
hectares, em áreas com características de alta produtividade, pontua-se as seguintes situações: (I) na safra de 2013/2014, o 
custo de aquisição dos insumos, que foi atrelado ao preço da soja no momento da compra, U$ 24,00 a saca, acabou por implicar 
em prejuízos por ocasião da venda ocorrida por U$ 17,00; (II) na safra de 2015/2016, com previsão de colheita em torno de 
60.000 a 70.000 de sacas de soja, ocorreu grave seca na região, que perdurou por 50 dias, reduzindo o índice pluviométrico no 
sul do estado em mais de 90% (noventa por certo), diminuindo a colheita para 30.000 sacas de soja, acarretando prejuízo quase 
insuportável; (III) na safra de 2016/2017, devido ao evento do ano anterior, já com o crédito mais caro, novamente houve seca de 
25 dias, que reduziu a produtividade estimada de 60.000 a 70.000 de sacas, para 25.000 sacas; (IV) finalmente, na safra 
2017/2018, sem crédito algum, devido o inadimplemento dos financiamentos dos anos anteriores, não houve possibilidade de 
investimento e aplicação de tecnologia e, assim, a produção novamente alcançou as 35.000 sacas, muito aquém do estimado, de 
forma a não cobrir os custos. Esse cenário, que foi provocado por fatores pontuais, está sendo agravado diariamente, seja pela 
impossibilidade de pagamento regular das dívidas contraídas para a produção, que estão sendo acrescidas de incompatíveis 
encargos de mora, seja porque não há como se viabilizar imediatamente a liquidação e alienação de parte do patrimônio, sem 
que isso implique na redução ou, até mesmo, cessação das atividades, com as consequências nefastas que se tem 
conhecimento. Assim, demonstradas e comprovadas as causas concretas e efetivas da crise econômico-financeira, a empresa 
do autor não possui outra alternativa senão ingressar com este pedido de Recuperação Judicial, a fim de equacionar com os 
seus credores a repactuação das dívidas e manutenção da atividade, com preservação dos empregos e da fonte produtora. A 
situação patrimonial dos Autores é sólida, mesmo porque todo o acervo, constituído na essência pelos valiosos imóveis se 
encontra preservado e possui valor real muito superior às dívidas, o que traduz segurança para todos os envolvidos na 
Recuperação Judicial, consoante anexos documentos e cujos bens serão avaliados detidamente por ocasião da apresentação do 
plano.” Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar 
em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, eventuais registros do nome do devedor nos bancos de dados 
e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Nesse sentido: DIREITO 
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU 
EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. 
MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTTROVÉRSIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. A recuperação judicial do devedor principal não 
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores 
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos 
arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 
n. 11.101/2005. (resp 1333349/sp, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado sob o rito previsto no art. 543 - C 
do CPC, dje 02/02/2015) 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, 
razão pela qual não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor 
nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi 
essa a conclusão adotada no Enunciado nº 54 da jornada de direito comercial I do cjf/STJ. Precedentes. 3. Recurso Especial não 
provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.422.495; Proc. 2013/0386862-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão; DJE 28/06/2016) LEI 11101, art. 49 NCPC, art. 543. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, para tanto, nos termos do art. 52 da Lei n.º 11.105/2005 nomeio administrador judicial, o Sr. Jones 
Soldera Carneiro, advogado inscrito na OAB-TO n.º 4856, com escritório profissional no endereço Quadra 103 norte, Av. NS 01, 
Lote 41/43, Sala 122, CEP nº. 77.001-018, nesta Capital, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente para, em 48 (quarenta e 
oito) horas, assinar o termo de compromisso, sob pena de substituição, a quem competirá cumprir as atribuições previstas no art. 
22, incisos I e II da citada lei. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para retirada de qualquer cadastro de proteção 
ao crédito, bem como de qualquer cartório de protesto que porventura estejam lançados. DEFIRO a remuneração do Senhor 
Administrador Judicial no valor de 2% (dois por cento) do total dos créditos submetidos à Recuperação Judicial, correspondente 
a: 60 % do valor dos honorários em parcelas mensais de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta) e 40% após o 
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atendimento do disposto nos arts. 154 e 155, da Lei nº. 11.101/05. Fica a recuperanda DISPENSADA de apresentar Certidões 
Negativas para que possa exercer suas atividades empresariais, devendo observar o art. 69 da mesma lei, ou seja, em todos os 
atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após 
o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial". Ressalta-se, por oportuno, que a dispensa NÃO abrange as 
Certidões para contratar com o Poder Público ou para auferir benefícios ou incentivos. DETERMINO a SUSPENSÃO DE TODAS 
AS AÇÕES ou EXECUÇÕES contra a recuperanda, ressalvadas as ações que demandarem quantia ilíquida e as ações de 
natureza trabalhista (art. 6º, §§ 1º e 2º) e execuções fiscais (art. 6º, §7º). Esta suspensão não poderá exceder o prazo de 180 
dias, contados do deferimento deste processamento (intimação). Após o decurso os prazos se restabelecem, salvo mora 
justificada nesta recuperação. A empresa recuperanda deverá identificar as demandas que responde e levar em cada qual cópia 
desta decisão para conhecimento do respectivo juízo (§3º). DEVERÁ a recuperanda, mensalmente, a partir da intimação desta, 
apresentar contas administrativas enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus 
administradores. INTIME-SE, por CARTA, as FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, na pessoa de seus 
representantes judiciais, acerca deste pedido, com cópia da inicial e desta decisão (art. 52, V). EXPEÇA-SE o EDITAL na forma 
preconizada no §1º do referido artigo 52 supracitado. INTIMEM-SE a recuperanda e o Sr. Administrador Judicial. CIENTIFIQUE-
SE o Ministério Público. Por fim, cientifico que o plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) 
dias, na forma do artigo 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. Com a referida apresentação, 
DETERMINO a expedição do edital contendo o aviso do artigo 53, parágrafo único, da Lei nº. 11.101/2005, com prazo de 
30(trinta) dias para as objeções.”  RELAÇÃO DE CREDORES: 1) BANCO CNH Industrial Capital S.A. – R$ 1.460.450,00 – 
tratores e grade 2) GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – R$ 660.000,00 – semeadeira 3) GRÃO DE OURO 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – R$ 780.000,00 – pulverizador 4) ÍNDIGO BRASIL AGRICULTURA LTDA – R$ 1.899.273,60 – 
CPR 75 5) ÍNDIGO BRASIL AGRICULTURA LTDA – R$ 2.038.010,40 – CPR 76 6) GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – R$ 637.500,00 7) FORTALEZA AGRICOLA LTDA – R$ 288.659,61 – insumos 8) GRÃO DE 
OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – R$ 457.897,66 9) CAIXA ECONOMICA FEDERAL – R$ 1.891.675,75 10) TOTAL – R$ 
8.673.467,02.  ADVERTENCIA: Ficam advertidos acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do art. 7º, §1º da Lei 
11.101/05 e para que os credores, querendo, apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, 
nos termos do art. 55 da referida lei. Intimem-se. Cumpra-se. E para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente 
edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 
aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (23/09/29). Eu, Dênis Maria S. C. Rocha, Técnica Judiciária, 
digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - EDITAL Nº 2395648 
O Doutor ADHEMAR CHUFALO FILHO, Juiz de Direito, MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara Cível desta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os Processo nº 0016599-
94.2018.827.273Chave:711375302418 Ação: DEMARCATÓRIA Requerente: MAURO ANANIAS CORE e ISAURA SILVA 
CORRE, Procurador: SILAS ARAUJO LIMA OAB/TO 1738 - Requerido: MIGUEL ALBINO FOLE. FINALIDADE: CITAÇÃO do 
requerido MIGUEL ALBINO FOLE, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo e sua esposa, para que tome conhecimento dos 
termos da presente ação acima citada, (eventos 01 e 06 - Petição Inicial e Despacho), para tomar conhecimento da presente 
ação e querendo apresentar resposta no prazo legal. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelo Autor na inicial. Tudo conforme evento 56 Despacho/Decisão”. Para que não aleguem ignorância, mandou expedir 
o presente edital, que será publicado na Forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos  dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (19/03/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica 
Judiciário, digitei. ADHEMAR CHUFALO FILHO, Juiz de Direito - Juiz Substituto. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei 
uma via do presente no Placar do fórum local. Eu, Lucimara Pereira Cardoso - Porteira dos Auditórios, 22/03/2021. 
 

3ª vara cível família 

Editais de inscrições de interdição 
INTERDIÇÃO Nº 0002927-48.2020.8.27.2737/TO 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE RUBENS RODRIGUES DA COSTA 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
RUBENS RODRIGUES DA COSTA. AUTOS Nº: 0002927-48.2020.8.27.2737 requerida por ROGERIO RODRIGUES DA 
COSTA, decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença: DECISÃO...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE RUBENS RODRIGUES DA COSTA NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  ROGERIO RODRIGUES DA COSTA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 INCISO I DO 
CÓDIGO CIVIL, PARA ATOS NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (ART. 755 §§ 3º DO CPC E ARTS. 29 V, 92 E 93 DA LRP) E 
ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE 
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MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO  NA FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC.  FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), 
O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS. 
HOMOLOGO A RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL. P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 26 DE FEVEREIRO DE 2021. (A)  HÉLVIA 
TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. 
Eu, Bernadete Antonio de Carvalho - Servidora à Disposição, digitei.  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
INTERDIÇÃO Nº 0014664-82.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: DEUZINA RODRIGUES BEZERRA 
RÉU: GILMAR RODRIGUES SANTOS 
EDITAL Nº 2304033 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de  GILMAR RODRIGUES SANTOS – II PUBLICAÇÃO 
O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito em substituição automática da Vara de Família, Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de  GILMAR RODRIGUES SANTOS, AUTOS Nº: 0014664-82.2019.8.27.2737 requerida por DEUZINA RODRIGUES 
BEZERRA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE GILMAR RODRIGUES SANTOS NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  DEUZINA RODRIGUES BEZERRA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767, INCISO I DO 
CÓDIGO CIVIL. PARA ATOS NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.755, § 3º DO CPC E ARTS 29 V, 
92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, 
SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO 
CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA 
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO 
O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO 
DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) 
INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) 
DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). 
P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 1º DE DEZEMBRO DE 2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E 
para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca 
de Cidade de Porto Nacional,, 05/03/2021 Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - 
Técnica Judiciária, digitei.  GILSON COELHO VALADARES -  Juiz de Direito - Em substituição automática. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado (os): 
MARCOS AURÉLIO MIRANDA CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/11/1983, natural de Tomé-Açú/PA, RG 
795.212SSP/TO e CPF 007.045.921-50, filho de Valdemiro Correia e Norma Laize Miranda, nos autos de Ação Penal n° 
0003333-65.2017.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá alegar 
tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 
396, § 2º do CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOa-Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 695/2021 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 22 de março de 2021 O Juiz de Direito ARIÓSTENIS 
GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, no uso de suas atribuições e na forma da Constituição da 
República Federativa do Brasil e demais normas legais 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 11/2019 - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO que a Comarca de Tocantinópolis é formada pelos municípios de TOCANTINÓPOLIS, AGUIARNÓPOLIS, 
LUZINÓPOLIS, NAZARÉ, PALMEIRAS DO TOCANTINS e SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS e que os trabalhos 
correicionais poderão ser realizados nas varas e serventias judiciais e extrajudiciais. RESOLVE: Artigo. 1º.  DESIGNAR o 
período de 29 de março a 2 de abril de 2021 para a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 
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Tocantinópolis. A abertura oficial dos trabalhos ocorrerá às 9horas do dia 29 de MARÇO de 2021 em sessão na modalidade 
telepresencial, conforme link a ser disponibilizado Artigo 2º. DETERMINAR a adoção de medidas para a divulgação da 
correição ora designada ao maior número possível de pessoas e instituições, em especial, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
Ministério Público e Defensoria Pública. Artigo. 3º. Designar a servidora Camila Barreto Matos para secretariar os trabalhos. Art. 
4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça, bem como à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, aos 22 de março de 2021. Documento assinado eletronicamente 
por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 22/03/2021, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A 
autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3608498 e o 
código CRC B830468A. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002763-
71.2020.827.2741, tendo como vitima: ROZANE PEREIRA DA SILVA, brasileira, separada, nascida aos 30/12/1974, natural de 
Babaçulândia-TO, filha de Maria de Lourdes Pereira da Silva, CPF n° 009.495.871-84,  residente em local incerto e não sabido; 
sendo o presente para que fique INTIMADA, do inteiro teor da sentença no evento 7 a seguir transcrito; Diante do 
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão 
concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário 
da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte um (18/03/2021), lavrei o presente 
termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002575-78. 
2020.827.2741, tendo como réu: LIOMAR RIBEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, filho de Santina Lopes residente em local 
incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 14 a seguir transcrito; 
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da 
decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado 
no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte um (18/03/2021), lavrei o presente 
termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO  DO REQUERIDO/ E   
INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO  
PARA DIA  07 DE ABRIL DE  2021,   ÀS  14H45M  
COM PRAZO DE  15 ( QUINZE) DIAS 
Averiguação de Paternidade Nº 0000080-24.2021.8.27.2742/TO 
Chave de consulta: 401176666421 
AUTOR: LEANDRO OLIVEIRA FONTINELE 
AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SYMONE OLIVEIRA DA HORA 
AUTOR: ANDERSON OLIVEIRA DA HORA 
RÉUS: LELITA GONCALVES DO CARMO E  OUTROS 
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O Doutor SÉRGIO APARERCIDO PAIO, MMº. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo  da  Vara Cível, 
Família e Sucessões,  processam os autos de Averiguação de Paternidade Nº 0000080-24.2021.8.27.2742/TO, Chave de 
consulta: 401176666421 em que são autores: LEANDRO OLIVEIRA FONTINELE,  FRANCISCA DAS CHAGAS SYMONE 
OLIVEIRA DA HORA e ANDERSON OLIVEIRA DA HORA. Réus: LELITA GONCALVES DO CARMO E  OUTROS. Fica pelo 
presente EDITAL a CITAÇÃO do requerido INÁCIO FONTENELE VIANA, brasileiro, natural de Ceará, filho  de  Artur  Ferreira  
Viana  e  Maria  da  Conceição  Fontenele  Viana, demais qualificações ignoradas, em local incerto e não sabido,  para  tomar 
ciência dos atos e termos da ação deste processo (inicial anexada), e comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 
para o dia 07 de ABRIL de 2021, às 14h45min, no Fórum local da Comarca de Xambioá/TO, bem como para apresentar 
contestação, no prazo de 15 dias a contar da data da audiência ou da manifestação pela sua não realização, conforme artigo 
335, incisos I e II do CPC, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia. Despacho/decisão  transcrita:”1- Cite-se e intime-se a 
parte requerida, por carta com aviso de recebimento, para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, bem como 
para apresentar contestação, no prazo de 15 dias a contar da data da audiência ou da manifestação pela sua não realização, 
conforme artigo 335, incisos I e II do CPC, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia.  2-Advirtam-se as partes que 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 dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
revertida em favor da União ou do Estado, conforme artigo 334, § 8º do CPC.  3-Certifico e dou fé que, por ordem do(a) MM(a). 
Juiz(a), designo o dia 07 de ABRIL DE 2021, às 14h45min, para que seja realizada audiência de conciliação. Certifico ainda que 
foi expedida intimação ao Advogado/Defensor das partes para: 4- As partes ficam cientes de que a audiência designada nos 
presentes autos será realizada por meio de videoconferência, cabendo ressaltar, que será utilizada a plataforma digital 
YEALINK SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS TELEPRESENCIAIS, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins (https://vc.tjto.jus.br/login), sendo que a sala virtual de audiências poderá ser acessada por meio do link 
que será disponibilizado no dia da audiência, com antecedência mínima de 15 minutos. A criação da sala virtual da 
videoconferência e demais atos para sua realização, será de responsabilidade do servidor do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) ou do conciliador credenciado pelo NUPEMEC que irá presidir a referida audiência (§3º do 
artigo 3º da Portaria Conjunta nº 9/2020 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins). 5-As partes deverão no prazo 
de 10 (dez) dias fornecerem número de telefone, WhatsApp, correio eletrônico (e-mail) ou outro meio adequado, dos advogados 
e partes do processo, para a realização das comunicações processuais necessárias, que serão providenciadas pelos 
conciliadores.  6--A ausência de informação dos dados no prazo assinalado poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 
justiça, nos termos do Parágrafo único, do art. 2º da Portaria Conjunta nº 9/2020 do TJ/TO.Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Xambioá -TO, aos  dezenove  dias do  mês de março do ano de dois mil e vinte e um(19.03.2021).Eu, Clinéia 
Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  auxiliando no cumprimento dos processos cíveis, o digitei.” 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  DE EVENTUAIS INTERESSADOS/ 
INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO  
PARA DIA  15/04/2021,  ÀS  14H30M  
COM PRAZO DE  30 ( TRINTA) DIAS 
Usucapião Nº 0002849-39.2020.8.27.2742/TO 
Chave de consulta: 632650975920 
AUTOR: TELEVISÃO ANHANGUERA DE ARAGUAÍNA LTDA. 
RÉU: MARIA DE FATIMA COUTO KARDEC 
RÉU: ARI KARDEC 
O Doutor SÉRGIO APARERCIDO PAIO, MMº. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo  da  Vara Cível , 
processam os autos Usucapião Nº 0002849-39.2020.8.27.2742/TO, Chave de consulta: 632650975920, em que é Autor: 
TELEVISÃO ANHANGUERA DE ARAGUAÍNA LTDA e requeridos: MARIA DE FATIMA COUTO KARDEC e  ARI KARDEC.  Fica 
pelo presente EDITAL a CITAÇÃO de eventuais interessados via edital com prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, 
apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como INTIMADOS da Audiência de Conciliação, designada 
para o dia 15 de abril de  2021, às 15conforme despacho/decisão transcrito: “ ...(...) Citem-se os requeridos, conforme pleiteado 
no evento 21, e os confinantes do imóvel, para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob  pena de 
revelia e confissão.O prazo de contestação correrá à partir da data da audiência de conciliação.  CITEM-SE as Fazendas 
Públicas Federal, Estadual e Municipal, para, querendo, manifestarem eventual interesse no prazo de 30 (trinta) dias.CITEM-SE 
eventuais interessados via edital com prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 
(quinze) dias.Apresentada contestação, intime-se a requerente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo-se os 
autos com vistas  ao Ministério Público. Cumpra-se.  Xambioá, 01/12/2020. (Ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. 
DESPACHO:  “Certifico e dou fé que, por ordem do(a) MM(a). Juiz(a), designo o dia 15 de ABRIL DE 2021, às 14h30min, para 
que seja realizada audiência de conciliação por videoconferência. Tomar ciência que foi designada audiência de conciliação por 
videoconferência.Ficarem cientes que a audiência designada nos presentes autos será realizada por meio de videoconferência, 
nos termos do §2º do art. 22 da Lei nº 9.099/95, cabendo ressaltar, que será utilizada a plataforma digital Cisco Webex Meetings, 
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo que a sala virtual de audiências poderá ser acessada por meio do link 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4926 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2021 46 

 

 
 

que será disponibilizado no dia da audiência, com antecedência mínima de 15 minutos.3- Que As partes deverão no prazo de 10 
(dez) dias fornecerem número de telefone, WhatsApp, correio eletrônico (e-mail) ou outro meio adequado, dos advogados e 
partes do processo, para a realização das comunicações processuais necessárias.4-Caso as partes informem, em até 10 (dez) 
dias antes, o desinteresse na realização da audiência de conciliação ou mediação por videoconferência, os autos serão 
remetidos à conclusão ou à escrivania, conforme o caso, para prosseguimento do rito processual pertinente (art. 3º, §1º, Portaria 
Conjunta nº 9/2020). 5- O advogado deverá cuidar de acessar a audiência juntamente com seu cliente, para facilitar os 
trabalhos.Poderá, ainda,requer a disponibilização de uma sala no Fórum de Xambioá para comparecimento pessoal da parte, 
devendo tal requerimento ser feito com antecedência minima de 05 dias. Era o que tinha para certificar. Xambioá, data certificada 
pelo sistema E-proc. Xambioá, 17/02/2021.Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Xambioá -TO, aos dezoito dias do  mês 
de março do ano de dois mil e vinte e um(18.03.2021).Eu, Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  
auxiliando no cumprimento dos processos cíveis, o digitei.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO  DO EXECUTADO 
COM PRAZO DE  30 ( TRINTA) DIAS 
Execução Fiscal Nº 5000040-74.2009.8.27.2742/TO 
Chave de consulta: 131083597514 
EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
EXECUTADO:  VALDIVAN SILVA DOS SANTOS 
O Doutor SÉRGIO APARERCIDO PAIO, MMº.Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo  da  Vara Cível , 
processam os autos Execução Fiscal Nº 5000040-74.2009.8.27.2742/TO, Chave de consulta: 131083597514, em que é 
Exequente: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL e Executado: VALDIVAN SILVA DOS SANTOS. FICA  pelo presente EDITAL, nos 
termos do art. 8, inciso IV, da Lei 6.830/80  a  finalidade de CITAR o executado:VALDIVAN SILVA DOS SANTOS,CNPJ nº 
03.554.348/0001-19, atualmente em local incerto e não sabido,  para no prazo de 5 (cinco) dias,  pagar a dívida com os encargos 
legais, ou garantir a execução no valor de R$ 7.776.36, (sete mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), 
(acréscimos legais) conforme Certidão de Dívida Ativa-CDA-nº A-1522/2008, A- 1525/2008, datado de 15/05/2008 extraído do 
livro nº 20, fls. 1522 ,1525 da Secretaria da Fazenda Estadual, referente a tributos e acessórios, ou  garantir a execução sob 
pena de penhora. O não pagamento ensejará o bloqueio de suas contas bancárias pelo sistema Bacenjud, e para tal  este Juízo 
tem sua sede na Avenida “A, Setor Leste, Quadra 6, Lote 6 e 12, Xambioá- Tocantins, expediente das  12h  às 18h. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e dos INTERESSADOS e que, para no futuro não se venha a alegar ignorância, foi expedido o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado na sede deste Juízo, na forma da Lei, tudo conforme 
despacho/decisão  transcrita: “  Cite-se a parte executada por edital, com prazo de 30 dias, nos termos do artigo 246, IV, CPC, 
c/c artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80. Xambioá-TO, data certificada pela assinatura eletrônica. certificada pela assinatura 
eletrônica. Aos 16/03/2021. (ass) Dr. José Carlos Ferreira Machado–Juiz de Direito.”Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Xambioá -TO, aos dezenove dias do  mês de março do ano de dois mil e vinte e um (19.03.2021).Eu, Clinéia Costa de Sousa 
Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  auxiliando no cumprimento dos processos cíveis, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO  DO EXECUTADO 
COM PRAZO DE  30 ( TRINTA) DIAS 
Execução Fiscal Nº 5000853-62.2013.8.27.2742/TO 
Chave de consulta: 249641468713 
Exequente:  PROCURADOR GERALDO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado:  CARUARU CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CALCÁRIO LTDA 
O Doutor SÉRGIO APARERCIDO PAIO, MMº. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo  da  Vara 
Cível,processam os autos Execução Fiscal Nº 5000853-62.2013.8.27.2742/TO, Chave de consulta: 249641468713, em que é 
Exequente:  PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e Executado:  CARUARU CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE 
DE CALCÁRIO LTDA.FICA  pelo presente EDITAL, nos termos do art. 8, inciso IV, da Lei 6.830/80  a  finalidade de  CITAR os  
executados: CARUARU    CONSTRUÇÕES    E    TRANSPORTES    DE    CALCÁRIO    LTDA., CNPJ    nº 01.749.930/0001-
05,  bem  como  do(s)  sócio(s)  solidário(s)  da  empresa, CARLOS  SAMUEL  RIBEIRO  CURSINO, CPF N. 804.340.701-06 
e  FERNANDO ANTONIO AGUIAR CURSINO, CPF N. 042.453.341-34; ambos atualmente em local incerto e não sabido, de 
quem a Exeqüente  é  credora  da  quantia  de  R$  1.165,49(um  mil  cento  e  sessenta  e  cinco  reais  e  quarenta  e  nove 
centavos),  (mais acréscimos)  representada  pela(s)  inclusa(s)  CERTIDÃO(ÕES)  DE  DÍVIDA  ATIVA -CDA  nº C-1899/2012, 
datada(s)  de  22/08/2012  extraída(s)  do  livro  nº  3,  fl(s)  nº  1899  da  Secretaria  da  Fazenda  Estadual,  referente  a tributos 
e acessórios ou  garantir a execução sob pena de penhora.  O não pagamento ensejará o bloqueio de suas contas bancárias 
pelo sistema Bacenjud, e para tal  este Juízo tem sua sede na Avenida “A” Setor Leste, Quadra 6, Lote 6 e 12,  Xambioá- 
Tocantins,  expediente das  12h  às 18h.   E para que chegue ao conhecimento de todos e dos INTERESSADOS e que, para no 
futuro não se venha a alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado na sede 
deste Juízo, na forma da Lei, tudo conforme despacho/decisão  transcrita: “  Cite-se a parte executada por edital, com prazo de 
30 dias, nos termos do artigo 246, IV, CPC, c/c artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80. Xambioá-TO, data certificada pela 
assinatura eletrônica. certificada pela assinatura eletrônica. Aos 18/01/2021. (ass) Dr. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de 
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Direito.”   Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Xambioá -TO, aos  dezenove dias do  mês de março do ano de dois mil 
e vinte e um  (19.03.2021).Eu, Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  auxiliando no cumprimento dos 
processos cíveis, o digitei. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  DO REQUERIDO  
TOMAR CIENCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS   
COM PRAZO DE  15 ( TRINTA) DIAS 
Autos nº: 00029403220208272742 
Chave de Consulta: 869403913320 
Ação: Medidas Protetivas de Urgência    (Lei Maria da Penha)                 
Requerente: Maria Madalena Morais de Oliveira 
Requerido:  Mauro .Pereira de Oliveira 
O Doutor SÉRGIO APARERCIDO PAIO,  MMº. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo  da  Vara 
Criminal, processam os autos nº  00029403220208272742,Chave de Consulta: 869403913320, Ação: Medidas Protetivas de 
Urgência    (Lei Maria da Penha), Requerente: Maria Madalena Morais de Oliveira e  Requerido:  Mauro .Pereira de Oliveira. 
FICA pelo presente EDITAL A  INTIMAÇÃO do acusado MAURO PEREIRA DE OLIVEIRA, alcunha “Nego Mauro”,  
brasileiro,motorista, divorciado,  filho de Necy Pereira Leal, natural de Xambioá, nascido aos 20/05/1968,  residente na  Rua 15 
Qd 14 LT 14, Setor Central, Araguaína-TO, para  no prazo de 15 (quinze) dias, possa ser cientificado acerca da medida 
protetiva deferida por este juízo, transcritas abaixo:I)-Proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas a 
distância mínima de 200 (duzentos metros);II-Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;III-Proibição 
de frequentar os lugares normalmente frequentados pela vítima, inclusive seu local de trabalho;ADVERTÊNCIA AO SUPOSTO 
AGRESSOR:Advirta-se ao investigado que o descumprimento das medidas fixadas além de caracterizar infração penal, poderá 
implicará no decreto de sua prisão preventiva.  Segue decisão ( evento  9) e conforme despacho transcrito: “Defiro cota 
ministerial de evento 35. Intime-se o requerido, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias para que possa ser cientificado acerca 
da medida protetiva deferida por este juízo. Escoado o prazo sem manifestação, ouça-se o Ministério Público.Cumpra-se. 
Xambioá-TO, data certificada pela assinatura eletrônica. Aos 10/03/2021. (ass) Dr. Sérgio Aparecido Paio – Juiz de Direito.” 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Xambioá -TO,aos  dezesseis dias do  mês de março do ano de dois mil e vinte e 
um  (16.03.2021).Eu, Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  o digitei, auxiliando no cumprimento dos 
processos cíveis de Xambioá - ass. Dr. Sérgio Aparecido Paio. Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO  DO ACUSADO 
COM PRAZO DE  15 ( TRINTA) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000227-21.2019.8.27.2742/TO 
Chave de consulta: 447009130019 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ACUSADO:  ANTONIO PEREIRA RAMOS 
O Doutor SÉRGIO APARERCIDO PAIO,  MMº. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá-Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo  da  Vara 
Criminal, processam os autos Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000227-21.2019.8.27.2742/TO, Chave de consulta: 
447009130019, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO,  em que é acusado: ANTONIO PEREIRA RAMOS. FICA  pelo presente 
EDITAL a CITAÇÃO e  INTIMAÇÃO do acusado ANTONIO PEREIRA RAMOS,  brasileiro, natural de Goiânia/GO, nascido aos 
23/10/1963, filho de Domingos Pereira Ramos e de Almerinda de Santana Ramos, portador do RG nº 162.766 SSP/GO e do CPF 
nº 282.149.001-15,  atualmente em local incerto e não sabido,  para que ofereça resposta escrita à acusação que lhe é feita. 
Ressaltando que em sua defesa poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a 
sua intimação, quando necessário. Advertindo- o ainda, que defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído. 
Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar 
sua defesa., tudo conforme despacho/ decisão transcrito: “  Defiro a cota ministerial de evento 64.Cite-se o acusado ANTÔNIO 
PEREIRA RAMOS, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo 
Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como preceitua artigo 406 do mesmo Diploma Legal. 
Escoado o prazo sem manifestação, abra-se vistas ao Ministério Público no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Xambioá-TO, data 
certificada pela assinatura eletrônica. certificada pela assinatura eletrônica. Aos 16/03/2021. (ass) Dr. Sérgio Aparecido Paio – 
Juiz de Direito.”  Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Xambioá -TO, aos  dezoito dias do  mês de março do ano de 
dois mil e vinte e um (18.03.2021).Eu, Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária– mat. 108952,  o digitei. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1857/2020 - PRESIDÊNCIA/DF XAMBIOÁ, de 07 de outubro de 2020 
O Dr. SÉRGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito e Diretor do Foro, Em Substituição, da Comarca de Xambioá - TO, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
Considerando que compete ao Diretor do Foro a disciplinar o funcionamento dos serviços administrativos e judiciais, nos termos 
da alínea “h” do artigo 42 da Lei Complementar nº 10/1996, que institui a Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins e dá outras providências; 
Considerando a escassa quantidade de servidores a laborar na Comarca; 
Considerando o considerável acervo processual existente na Serventia Criminal. 
RESOLVE: 
Art. 1º Determina a alteração de lotação do servidor Heverton dos Anjos Negreiros, técnico judiciário, matrícula funcional nº 
352510, lotado atualmente, no Protocolo, para a Serventia Criminal desta Comarca de Xambioá. 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

SÉRGIO APARECIDO PAIO 
JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 205, de 22 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000005473-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 15 de março de 2021, Ricardo Teixeira Marinho do cargo de provimento em comissão de 
Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Juiz Convocado Adolfo Amaro Mendes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 206, de 22 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000005473-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Eduardo Augusto de Andrade Vanette do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Juiz Convocado Adolfo Amaro 
Mendes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 207, de 22 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000005473-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Anildo da Silva Macedo para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Juiz Convocado Adolfo Amaro Mendes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 208, de 22 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000005473-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Eduardo Augusto de Andrade Vanette para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Juiz Convocado Adolfo Amaro 
Mendes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decisões 
 
PROCESSO 21.0.000004991-0 
INTERESSADO ESMAT 
ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 1111, de 21 de março de 2021 
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com vistas à 
contratação de instrutor para realização do Curso “Racionalidade Penal Moderna – Polícia e Justiça Restaurativa” –, como 
parte do curso SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: UM OLHAR RESTAURATIVO, para servidores e magistrados 
do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD, que ocorrerá no dia 6 de abril de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3602729) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3600208), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93, consoante Despacho 17411/2021 (evento 3604600), com vistas à contratação direta 
do instrutor Afonso Armando Kozen, para a realização do curso em referência, no valor total de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais), conforme Proposta sob o evento 3591211. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relativas ao lançamento no SICAP-LO; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante art. 
62 "caput" e §4º, do Estatuto Licitatório; e 
4. CCOMPRAS para envio da NE à empresa em tela. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PROCESSO 21.0.000005303-9 
INTERESSADO ESMAT 
ASSUNTO   

Decisão Nº 1126, de 21 de março de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
de empresa para ministrar o curso Teoria do Conflito. Mediação, Transação Penal e Conciliação, como parte do curso 
SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: UM OLHAR RESTAURATIVO, para magistrados e servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no dia 23 de março de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3606209) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3606083), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3606213), com vistas à contratação direta da empresa DORACI SOUZA DA SILVA ME para 
realizar os serviços em referência, no valor de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme proposta sob o 
evento 3601682. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à empresa aludida. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PROCESSO 21.0.000005169-9 
INTERESSADO Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT 
ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 1125, de 22 de março de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para a contratação de instrutor  para realização do Curso "Direitos Humanos e 
Segurança Pública", destinado a magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD.    
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3606086) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3600244),  no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do 
Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
8.666/93 (evento 3606120), com vistas à contratação direta do instrutor Doutor ANTÔNIO HENRIQUE GRACIANO 
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SUXBERGER, para ministrar o Curso " "Direitos Humanos e Segurança Pública", destinado a servidores e magistrados do Poder 
Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD,  através da plataforma virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), cujo cronograma prevê a sua realização no dia 29 de abril de 2021, com carga horária de 3 horas-aula, através de 
transmissão de videoconferência síncrona no Google Meet,  por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso 
II c.c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme proposta no 
evento 3594921. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 694, de 22 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de promover a atualização da composição do grupo de trabalho constituído por meio da 
Portaria nº 2.030, de 27 de outubro de 2020, e contido no processo SEI nº 19.0.000030141-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 2.020, de 27 de outubro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º .................................................................................................... 
I - Desembargadora Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, Presidente; 
II – Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência; 
III - Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
IV - Flávia Afini Bovo, Juíza Diretora do Foro da Comarca de Palmas; 
V - Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral; 
VI – Ernandes Rodrigues da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação; 
VII - Ângelo Stacciarini Seraphin, Analista Judiciário; 
VIII - Celma Barbosa Pereira, Assessora Jurídica de 1ª Instância; 
IX - Aurécio Barbosa Feitosa, Auxiliar Judiciário; 
X - Elizabeth Maria Lima Barbosa Pugliesi, Técnica Judiciária; 
XI - Luana Gonçalves Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Tocantins.” (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 670, de 17 de março de 2021 - Republicação 
Constitui o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário (GMF), no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta nº 3, de 26 de abril de 2018, a qual consolida as normativas que tratam da 
competência, estrutura e funcionamento do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que os membros do GMF serão designados por meio de ato formal da Presidência do Tribunal de Justiça, 
conforme previsto no art. 3º, §5º da Portaria Conjunta nº 3, de 26 de abril de 2018; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI 19.0.000008406-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Para compor o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Tocantins (GMF), ficam 
designados os seguintes magistrados: 
I – Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, supervisor; 
II – juiz Jordan Jardim, coordenador; 
III – juíza Renata do Nascimento e Silva; 
IV – juiz Gerson Fernandes Azevedo; 
V – juiz Allan Martins Ferreira; e 
VI – juiz Océlio Nobre da Silva. 
§1º Em caso de ausências e afastamentos legais, o supervisor do GMF será substituído pelo Desembargador Eurípedes do 
Carmo Lamounier. 
§2º O coordenador será substituído por outro magistrado membro do GMF, escolhido por ordem de antiguidade. 
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§3º Os Desembargadores e Juízes designados para compor o GMF terão mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondução, 
por decisão motivada, e atuarão sem prejuízo de suas atividades jurisdicionais. 
Art. 2º Deve ser observada a Portaria nº 2.824, de 27 de julho de 2016, bem como a Portaria nº 888, de 26 de abril de 2018 e a 
Portaria nº 616, de 21 de março de 2019, quanto aos prazos de início do biênio dos integrantes do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Tocantins (GMF). 
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 616, de 21 de março de 2019 e nº 1092, de 19 de junho de 2020. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 445/2021, de 22 de março de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, matrícula nº 9072, relativas ao 

exercício de 2021, marcadas para o período de 29/03 a 27/04/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 446/2021, de 22 de março de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Helder Carvalho Lisboa, matrícula nº 290543, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 447/2021, de 22 de março de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Ricardo Gagliardi, matrícula nº 352085, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
PROCESSO 19.0.000039017-0 
INTERESSADO DIGEP 
ASSUNTO Projeto Rede Esportiva da Justiça - REJ 

Termo de Homologação Nº 13, de 21 de março de 2021 
Trata-se de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à contratação de empresa para a prestação de serviços e 
aquisição dos materiais necessários à realização do projeto Rede Esportiva da Justiça - REJ. 
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 como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3602228), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3602397), ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 80/2020 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes 
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adjudicações: 1) Empresa D F P COMERCIAL EIRELI, em relação aos Itens 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 22, pelo valor total de 
R$ 35.726,10 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e dez centavos); 2) Empresa DISTRIBUIDORA FLORIANO 
EIRELI, em relação aos Itens 13 e 14, pelo valor total de R$ 34.731,20 (trinta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e vinte 
centavos); 3) Empresa J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE, em relação ao Item 15, pelo valor total de R$ 22.072,00 (vinte e 
dois mil setenta e dois reais); 4) Empresa REIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIREL, em relação 
ao Item 21, pelo valor total de R$ 18.030,00 (dezoito mil trinta reais); 5) Empresa TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO 
LTDA, em relação aos Itens 3, 6, 11, 16, 17, 18 e 19, pelo valor total de R$ 35.033,32 (trinta e cinco mil trinta e três reais e trinta 
e dois centavos); e 6) Empresa ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI, em relação ao Item 20, pelo valor total de 
R$ 102.641,00 (cento e dois mil seiscentos e quarenta e um reais); perfazendo a importância global de R$ 248.233,62 (duzentos 
e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme Resultado por Fornecedor, Ata da 
Sessão e Termo de Adjudicação (eventos 3600597, 3600601 e 3600605), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação do Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIGEP para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Recomendações 

Recomendação Nº 5 - CGJUS/CHGABCGJUS 
Recomenda aos(às) magistrados(as) com atuação na primeira instância do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins a formalização de consulta ao NatJus Estadual antes da 
apreciação de pedidos de disponibilização de leitos públicos em unidade de terapia 
intensiva (UTI) para pacientes acometidos por COVID-19. 

  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
  
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO), dentre outras atribuições, 
orientar a atividade desenvolvida pelo primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de constante adoção de medidas concretas e normativas voltadas à prevenção de conflitos 
judiciais e definição de estratégias nas questões de direito sanitário e da saúde; 
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública decorrente da pandemia mundial ocasionada pelo alastramento do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), causador da patologia denominada COVID-19 (CID-10 U07.1), o que tem exigido das autoridades 
brasileiras, em todas as esferas de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as 
medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde (SUS), 
sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e 
independência entre os Poderes; 
CONSIDERANDO a situação crítica em que atualmente se encontram o Estado do Tocantins e a República Federativa do Brasil, 
pela notória sobrecarga dos sistemas público e privado de saúde em razão do descontrolado aumento de pessoas contagiadas 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o que inevitável e consequentemente elevou o número de pessoas internadas com 
COVID-19 e, por consectário, tem exigido uma maior demanda por leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva (UTI); 
CONSIDERANDO a necessidade de se conferir racionalidade e eficiência na ocupação dos leitos públicos de UTI 
especificamente destinados para os pacientes acometidos de COVID-19, observados os critérios de decisão pela medicina e de 
acordo com o sistema de regulação próprio em vigor no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (SES/TO); 
CONSIDERANDO que a admissão de pacientes em leitos públicos de UTI/COVID-19 é feita, no âmbito do Estado do Tocantins, 
pela Central de Regulação Estadual, a qual, por meio do Sistema de Regulação Estadual (SER), é a responsável por receber as 
solicitações de leitos de UTI/COVID-19 de todas as portas de entrada de urgência do Sistema Único de Saúde (SUS); 
CONSIDERANDO que o processo de regulação se dá por meio da avaliação e autorização de todas as solicitações de leitos 
públicos de UTI/COVID-19 de todos os hospitais públicos e, excepcionalmente, dos pacientes oriundos da rede privada que 
solicitam transferência para a rede pública, com a subsequente realização de buscas por vagas nos leitos públicos e/ou privados 
contratados pelo SUS que estão disponíveis para a admissão de pacientes acometidos de COVID-19; 
CONSIDERANDO a necessidade da observância de que todos os pacientes que estão acometidos por COVID-19 e que 
precisam de leito público de UTI/COVID-19 tenham os seus respectivos nomes inseridos na regulação de leitos da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES/TO), bem como que a sua admissão ocorra em estrita conformidade com os critérios de classificação de 
risco, priorização clínica e protocolos definidos pela Central de Regulação Estadual; 
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CONSIDERANDO o significativo aumento do número de ações judiciais propostas por ou em favor de pacientes acometidos por 
COVID-19 e nas quais é buscada a imposição de obrigação de fazer às Fazendas Públicas municipais e estadual 
consubstanciada na disponibilização de leitos públicos de UTI/COVID-19; 
CONSIDERANDO que, por ter acesso em tempo real ao Sistema Estadual de Regulação (SER) da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES/TO), o NatJus do Estado do Tocantins está plenamente apto e estruturado para responder, em tempo razoável, às 
indagações dos(as) magistrados(as) quanto às questões relativas à disponibilidade de leitos públicos de UTI/COVID-19, o que 
pode conferir subsídio na tomada de decisões judiciais quanto aos pedidos de disponibilização de tais leitos hospitalares; e, por 
fim, 
CONSIDERANDO todos os efeitos jurídicos, sociais e ao sistema público de saúde que podem decorrer de decisões judiciais que 
determinam a internação de pacientes em leitos públicos de UTI/COVID-19 sem o condicionamento prévio ao sistema de 
regulação de leitos; 
  
RESOLVE: 
Art. 1º. Fica recomendado a todos(as) os(as) magistrados(as) atuantes na primeira instância do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins que, antes da prolação de decisões judiciais (lato sensu) com a imposição de obrigação de fazer ao Estado do 
Tocantins, relativamente à disponibilização de leitos públicos em unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes acometidos 
de COVID-19 (UTI/COVID-19), que seja realizada prévia consulta ao NatJus Estadual quanto à disponibilidade de tais leitos na 
Central de Regulação Estadual (Sistema de Regulação Estadual – SER). 
Art. 2º. Nas consultas a serem feitas na forma do disposto no art. 1º desta recomendação, o NatJus Estadual informará, no prazo 
máximo de 24h (vinte e quatro horas) contadas da intimação: 
I - se foi feita prévia solicitação, na via administrativa/extrajudicial e em nome do paciente autor ou em favor de quem foi proposta 
da demanda judicial, de leito público em UTI/COVID-19 no Sistema Estadual de Regulação (SER) da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES/TO); 
II - se há disponibilidade de leitos públicos de UTI especificamente para pacientes acometidos de COVID-19 (UTI/COVID-19) e 
em quais unidades hospitalares da rede pública estadual e/ou da rede particular contratada pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES/TO); 
III - a quantidade de pacientes acometidos por COVID-19 e que estão na lista de espera por leitos públicos de UTI. 
Art. 3º. Além das informações especificadas no art. 2º desta recomendação, o NatJus Estadual fará interlocução com a Central 
de Regulação Estadual a fim de informar ao(à) magistrado(a) solicitante sobre os pacientes que propuseram ações judiciais com 
pedido de disponibilização de leito público de UTI/COVID-19 e que não estão inseridos no Sistema Estadual de Regulação (SER) 
e na respectiva lista de espera. 
Art. 4º. Diante da manifesta urgência do caso concreto reportada na petição inicial, o(a) magistrado(a), sua assessoria e/ou a 
chefia do cartório judicial poderão entrar em contato diretamente com o NatJus Estadual, por meio do aplicativo de mensagens 
instantâneas WhatsApp (63 98400-8777), a fim de solicitar a elaboração de nota técnica em prazo inferior a 24h (vinte e quatro 
horas) 
Art. 5º. Sem prejuízo do preceituado nos dispositivos anteriores, os(as) magistrados(as) poderão acompanhar a taxa de 
ocupação de leitos públicos de UTI destinados a pacientes com COVID-19 por meio do seguinte link (atualizado de hora em 
hora): http://integra.saude.to.gov.br/covid19/TaxaOcupacaoLeitosUtiCovid. 
Art. 6º. O NatJus também pode ser consultado previamente antes da tomada de decisão nas ações judiciais propostas contra os 
Municípios de Palmas e Araguaína e nas quais há pedido de imposição de obrigação de fazer consubstanciada na 
disponibilização de leitos públicos de UTI/COVID-19. 
Art. 7º. O disposto nesta recomendação é aplicável às ações judiciais propostas no expediente forense ordinário e no plantão 
judiciário. 
Art. 8º. Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. 

  
Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedor (a) – Geral da Justiça 
 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000000918-8 

INTERESSADO ASSESSORIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ASSUNTO Almofadas - Salas de Escuta - Juizados da Infância e Juventude 

Decisão Nº 1113 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se da aquisição de material de consumo (almofadas), para atender as salas de escuta dos Juizados da Infância e 
Juventude das Comarcas de Miracema, Paraíso, Gurupi, Dianópolis, Araguaína e Porto Nacional. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3604656) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 3603139), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), APROVO o Projeto Básico (evento 3531000), ao tempo em que DECLARO A 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4926 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2021 54 

 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação 
da empresa INDIELE BALLIN para fornecimento do material em referência, pelo valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
conforme Proposta sob o evento 3601738. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, que substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto 
Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à fornecedora e demais providências pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/ASDIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 278/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87402 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 26/03/2021 a 26/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000244-43.2021.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 279/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87448 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira, Matrícula 990496, 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 Pedro Afonso-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 31/03/2021 a 31/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002881-42.2018.827.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 280/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87452 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neusilene Arruda Campos, Matrícula 990430, 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 Araguaina-TO para Nova Olinda-
TO, no período de 27/03/2021 a 27/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0006777-
72.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 281/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87353 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 25/03/2021 a 25/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00000929220218272724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 282/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87456 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Solange Araujo da Silva, Matrícula 990414, 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 Nova Olinda-TO para Araguaina-TO, 
no período de 29/03/2021 a 29/03/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0001680-
91.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 283/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87354 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, 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 Araguacema-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 26/03/2021 a 26/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003110-
71.2019.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 284/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87450 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valdineia Jorge Lima, Matrícula 990181, 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 Pium-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 28/03/2021 a 28/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002487-
58.2020.8.27.2735.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 285/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87401 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula Arruda Lima Dias Randis, Matrícula 361193, 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 Araguacema-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 26/03/2021 a 26/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo processo 0003110-71.2019.8.27.2731.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 286/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87451 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gleyciane Karoline Berlanda Lopes, Matrícula 357891, 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 Nova Olinda-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 27/03/2021 a 27/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0006777-72.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 287/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87403 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Geiza Tavares Pereira, Matrícula 356920, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Sebastiao do 
Tocantins-TO, no período de 26/03/2021 a 26/03/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0005335-30.2019.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 288/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87449 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Weslei Alves Azevedo, Matrícula 356315, 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 Tocantinopolis-TO para Luzinopolis-
TO, no período de 29/03/2021 a 29/03/2021, com a finalidade de realizar estudo sociopsicopedagógico, determinado no processo 
0002013-72.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 289/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87446 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao Sebastiao 
do Tocantins-TO, no período de 23/03/2021 a 23/03/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0005335-30.2019.8.27.2710.  

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 290/2021, de 22 de março de 2021 
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 2021/87477 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 1.245,33, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, 
no período de 14/03/2021 a 17/03/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o SEI 
nº 21.0.000005121-4.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 949,90, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 14/03/2021 a 
17/03/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o SEI nº 21.0.000005121-4.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Andreia Cristina de Camargo Modolo, Matrícula 196922, o valor de R$ 949,90, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 14/03/2021 a 
17/03/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o SEI nº 21.0.000005121-4.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 949,90, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 14/03/2021 a 17/03/2021, 
com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o SEI nº 21.0.000005121-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000005237-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00600 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Catarina de Macedo Nogueira Lima e Corrêa 
CPF: 664.990.031-15.                         
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutora para ministrar o curso “Uma segurança pública mais restaurativa”, 
como parte do curso Segurança Pública e Direitos Humanos: Um Olhar Restaurativo, para magistrados e servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense, que será realizado na modalidade EaD, no dia 23 de março de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1169.3081. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 18 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000004994-5 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00599 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Tarsis Barreto Oliveira 
CPF: 777.744.695-91                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para realização do curso “Justiça Restaurativa e o Sistema Carcerário”, 
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD, cujo cronograma prevê sua realização no 
dia 4 de maio de 2021, com carga horária de 3 horas-aula, através de transmissão na Plataforma Virtual da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
VALOR TOTAL: R$ 900,00 (Novecentos reais) 
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Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1169.3081. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 18 de março de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Termos de cessão de uso 

 
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO 
PROCESSO 16.0.000003305-0 
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1/2021 
CEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CESSIONÁRIA: Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Tocantins. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a de cessão de uso de parte ideal do Fórum da Comarca de Alvorada, a Ordem 
dos Advogados do Brasil Seccional do Tocantins, para instalação da “SALA DO ADVOGADO”, da Subseção de Alvorada. 
VIGÊNCIA: A presente Cessão de Uso é conferida pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a viger a partir de 5 de maio de 2021, 
podendo ser alterado ou rescindido de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente por qualquer uma delas, mediante 
comunicação por escrito, com antecedência de trinta (30) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2021. 
 

Extratos 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8/2021 
PROCESSO 21.0.000005276-8 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Araguaína -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana do Município de Araguaína /TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2020 
PROCESSO 20.0.000004873-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Maria José Leite Marinho 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga, Maria José Leite Marinho, da prestação de 
serviços na especialidade de Pedagogia, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de 
Credenciamento nº 63/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 167/2016 
PROCESSO 16.0.000012487-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Maria dos Reis de Jesus Mesquita 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Maria dos Reis de Jesus Mesquita, 
da prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de 
Credenciamento nº 167/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2021. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 436/2021, de 18 de março de 2021 
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 JESSICA CARDOSO DE SOUSA, matrícula nº 353484, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 18/03 a 16/04/2021, a partir de 18/03/2021 até 16/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 186/2021, de 19 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 2021/87459;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CLEONE JOSE DE OLIVEIRA , matrícula nº 354276, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor UELDO PEREIRA DE QUEIROZ, matrícula nº 145553, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE COLMEIA no período de 16/03/2021 a 31/03/2021, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 437/2021, de 19 de março de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 LUANA BRANDÃO DA SILVA, matrícula nº 352083, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 17/03 a 03/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 03/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 13/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 438/2021, de 19 de março de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 MARIA CLAUDENÊ GOMES DE MELO, matrícula nº 264641, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 19/03 a 17/04/2021, a partir de 19/03/2021 até 17/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/11 a 14/12/2021, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 439/2021, de 22 de março de 2021 
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 KAREN GOMES FERREIRA QUIN, matrícula nº 353419, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 15 a 26/03/2021, a partir de 19/03/2021 até 26/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 23 a 30/08/2021, 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 440/2021, de 22 de março de 2021 
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 AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR, matrícula nº 288621, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 19/03 a 07/04/2021, a partir de 19/03/2021 até 07/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 21/11/2021, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 187/2021, de 22 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS , no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 2021/87420; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor SPENCER VAMPRE, matrícula nº 237252,ANALISTA JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade GABINETE DES. AMADO CILTON, 
no período de 05/06/2020 à 21/09/2020, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Ficam revogadas as disposições contrárias.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 188/2021, de 22 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 2021/87438;  
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar a servidora DANIELLA DE LIMA LÉDA, matrícula nº 237938, AUXILIAR JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora MARIA AUGUSTA BOLENTINI CAMELO, matrícula nº 41766, ocupante do cargo de CHEFE 
DE SERVIÇO, no período de 05/04/2021 a 19/04/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período 
da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

JONAS DEMOSTENE RAMOS 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 441/2021, de 22 de março de 2021 
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 THELMA GOMES DE MATOS, matrícula nº 165545, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 22/03 a 20/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 20/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, 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 442/2021, de 22 de março de 2021 
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 TULIA JOSEFA DE OLIVEIRA, matrícula nº 157837, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 22/03 a 20/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 20/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 13/09 a 12/10/2021, 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 443/2021, de 22 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, matrícula nº 353198, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 22/03 a 05/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 05/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Marcelo Laurito Paro 

Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 444/2021, de 22 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor THIAGO PEREIRA DOS ANJOS, matrícula nº 353351, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 15 a 29/03/2021, a partir de 15/03/2021 até 29/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Luciano Rostirolla 
Diretor do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Erratas 
 
ERRATA PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS  
  
Na Tabela de Notificação para pagamento de débitos processuais finais publicada no Dirário de Justiça nº4917 de 08 de março 
de 2021 às folhas 28-30, houve um equívoco. Onde se lê: 
  

 ALAN VIEIRA PINTO 826.697.321-00  0023653-43.2015.827.2729 R$ 18,50 

 ALDIRENE PEREIRA DA SILVA  996.449.321-53 5000041-69.2011.827.2716 R$ 137,00 

 ALEX PEREIRA MASCARENHAS 793.428.251-68 0003596-38.2014.827.2729 R$ 147,00 

ANA LUCIA DA SILVA CHAGAS 763.209.601-91 0022160-52.2015.827.2722 R$ 128,50 

ANDERSON CARLOS DE MELO 574.403.441-20 0008047-95.2017.827.2731 R$ 132,90 

ANDRE EDUARDO DE MELO 14.064.453/0001-96 0000614-03.2017.827.2711 R$ 23,50 

 ANDRE HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO 605.529.481-87 0035940-67.2017.827.2729 R$ 65,50 

ANTONIA ARAUJO DE ABREU 730.283.551-91 0011802-57.2017.827.2722 R$ 137,50 

ANTONIO PEREIRA REGO  026.262.091-04 0008325-96.2017.827.2731 R$ 455,47 

 ARLENE MARTINS MOREIRA 746.556.043-87 0005050-46.2019.827.2707 R$ 336,00 

 AUGUSTO MUMBACH 623.683.970-00  0002020-88.2020.827.2732 R$ 1.408,50 

BABY COM. DE BRINQUEDOS LTDA 03.689.071/0001-31 5000426-85.2005.827.2729 R$ 1.822,87 

BARBARA HELEN MACIEL GOMES 032.014.691-06 0030622-07.2019.827.2706 R$ 1.865,57 

CARLOS EDUARDO TORRES GOMES 313.402.611-20 5002518-26.2011.827.2729 R$ 352,23 

CENTRO EDUCACIONAL O CASTELINHO LTDA  02.144.913/0001-07 5003917-77.2012.827.2722 R$ 155,00 

CILANY PINHEIRO DE OLIVEIRA 626.233.893-49 0001422-63.2017.827.2725 R$ 41.067,27 

CLAUDINEI BEZERRA  479.211.372-53 5000864-82.2003.827.2729 R$ 314,15 

CLERESTON FERREIRA DE CARVALHO 963.781.231-87 0047747-16.2019.827.2729 R$ 195,00 

DANILLO M. OLIVEIRA 11.075.051/0001-07 0002881-23.2018.827.2707 R$ 37,50 

DELCIO SAUSEN 243.934.360-91 0006362-35.2017.827.2737 R$ 47,00 

DIVINELMAR ALVES CARVALHO 572.207.946-49 0011140-98.2014.827.2722 R$ 136,50 

DOMINGOS CARNEIRO DE MELO 963.348.511-87 0001511-21.2019.827.2724 R$ 98,81 

EDSON CAMPELO DE GOUVEIA 120.455.601-63 0008478-54.2020.827.2722 R$ 444,31 

FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.651.232/0001-63 0030880-21.2014.827.2729 R$ 308,20 

FRANCIELLE BATISTA DE OLIVEIRA 047.647.156-78 0007569-88.2020.827.2729 R$ 27,50 

FRANCINEIDE NUNES ALCANTARA 167.436.441-53 0002619-41.2017.827.2729 R$ 317,54 

HILLSON FREITAS CARDOSO 917.431.251-00 0020818-77.2018.827.2729 R$ 189,55 

IVONALDO RODRIGUES GUIMARAES 474.921.713-15 0024350-93.2017.827.2729 R$ 32,09 

JCS AUTO REFRIGERACAO LTDA 01.148.085/0001-12 5003223-74.2013.827.2722 R$ 285,00 

JESUSMAR DA SILVA OLIVEIRA  767.414.601-44 5007005-44.2013.827.2737 R$ 147,50 
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JORGIMAR DIAS MOREIRA 485.109.121-49 0002926-77.2016.827.2713 R$ 64,10 

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VIDRACARIA 00.258.913/0001-02 5002861-45.2013.827.2731 R$ 163,51 

JOSE MARIA DE MOURA 141.428.646-53 0035074-93.2016.827.2729 R$ 159,91 

JURACY PEREIRA DE SOUZA  813.047.901-00 0002846-54.2019.827.2731 R$ 356,68 

KESSIA AUGUSTA GOMES DE SANTANA 
SOARES 

035.005.231-02 0003079-33.2018.827.2716 R$ 252,52 

LIBANIO ALVES COSTA 219.370.871-15 0006321-82.2018.827.2721 R$ 20,50 

LOURIVAL CARVALHO NUNES 315.925.111-04 0000190-07.2016.827.2707 R$ 42,00 

LUCIANA MARIA LOPES DA SILVA 883.693.901-53 0001619-68.2015.827.2731 R$ 89,50 

LUCIENIO MONTEIRO COSTA 409.255.871-68 0007569-88.2020.827.2729 R$ 27,50 

LUIZ SERGIO CEREZOLI 217.040.820-72  0041207-54.2016.827.2729 R$ 19,50 

MARCELO RODRIGUES DE QUEIROZ 111.530.228-00 0003801-08.2020.827.2713 R$ 11.320,77 

MARIA DAS GRACAS GUIMARAES ALMEIDA DE 
CARVALHO 

167.047.201-97 0002510-50.2019.827.2731 R$ 2.119,45 

MARIA SILVA DE SOUZA BITENCOURT 458.967.718-00 5003590-20.2011.827.2706 R$ 209,92 

MARIELTON FRANCISCO DOS SANTOS 348.202.641-68 5001316-77.2012.827.2729 R$ 49,50 

NEYRE JOAQUIM DA SILVA 01.067.623/0001-44 5001910-96.2009.827.2729 R$ 220,54 

NEYRE JOAQUIM DA SILVA 499.338.921-34 5001910-96.2009.827.2729 R$ 220,54 

ORLA NAUTICA DE PALMAS LTDA 07.896.386/0001-00 0038848-34.2016.827.2729 R$ 139,51 

OTELINA PEREIRA SILVA 618.406.451-72 0018219-94.2015.827.2722 R$ 142,00 

PAULO ROBERTO BORGES GUIMARAES 191.286.906-30 5028629-76.2013.827.2729 R$ 144,05 

 PEDRO PEREIRA GOMES 370.806.101-25 5042118-83.2013.827.2729 R$ 148,50 

RAIMUNDO DE SOUSA NETO 015.897.843-91 0007074-39.2018.827.2721 R$ 28,50 

RAPHAELLA OLIVEIRA MARTINS 019.908.011-96 0019486-04.2015.827.2722 R$ 107,50 

RENATA CRISTINA CALDERARO DE ANDRADE 413.982.381-04 0012108-97.2020.827.2729 R$ 501,33 

RENATO CUCATU INACIO  070.524.748-16 0005790-35.2019.827.2729 R$ 131,60 

RONISCLEY ARAUJO DOS SANTOS 845.196.731-00 0008127-07.2018.827.2737 R$ 162,37 

SANDRA MARIA DE CAMPOS 773.972.071-20 5024064-06.2012.827.2729 R$ 38,50 

SAYONARA SANTOS DE MORAIS 576.521.393-68 0021611-42.2015.827.2722 R$ 126,50 

SERGIO LOBO DA ROCHA 643.197.681-91 0046746-93.2019.827.2729 R$ 27,00 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
CONDUTORES DE VEICULOS DE DUAS RODAS 
DO MUNICIPIO DE PALMAS 

03.378.436/0001-07 0021249-43.2020.827.2729 R$ 50,50 

SUPORTE - COM. VAREJISTA DE PECAS E 
ACESSORIOS PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES LTDA 

09.654.624/0001-05 0010425-17.2018.827.2722 R$ 1.894,16 

TAYANE CRISTIAN MARTINS MATOS 025.680.091-01 0045211-03.2017.827.2729 R$ 51,00 

TEREZA GORETE FORTALEZA DE SOUSA 909.304.011-15 5002775-85.2010.827.2729 R$ 166,00 

TIERY CANDIDO RODRIGUES 005.592.541-30 0026306-76.2019.827.2729 R$ 63,50 

URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO 
LTDA 

21.743.490/0001-96  0025380-04.2018.827.2706 R$ 24,74 

VALDIR ROGERIO DA SILVA 822.290.401-97 5001945-56.2009.827.2729 R$ 757,35 

VALNIZIA ALVES DA SILVA 864.110.471-20 0006221-30.2018.827.2721 R$ 18,50 

VANDELIA BATISTA RIBEIRO 416.139.451-91 0015721-62.2019.827.2729 R$ 27,50 

VITALINO DOS SANTOS 970.016.601-59  0002407-24.2020.827.2726 R$ 109,00 

WALMIRO VIEIRA GONCALVES 196.236.071-72 5000521-86.2003.827.2729 R$ 113,50 

 WALTER VAZ DE ANDRADE 388.398.731-04  0006721-96.2018.827.2721 R$ 25,50 

  
Leia-se: 
  

ADALTERIO ANTONIO STORCH 173.939.817-34 5002606-98.2010.827.2729 R$ 225,73 

ALBENICE FRANCISCA DE BULHOES 934.592.031-53 5010916-88.2013.827.2729 R$ 164,50 

ANTENOR PEREIRA DE AGUIAR 331.479.061-91 0002959-69.2018.827.2722 R$ 24,50 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 33.254.319/0011-74 0001689-97.2019.827.2714 R$ 26,50 
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BENEDITO PALHETA SOEIRO 250.667.813-15 5010244-80.2013.827.2729 R$ 106,50 

BERNARDA SOARES ARAUJO 191.743.653-04 0040795-26.2016.827.2729 R$ 167,76 

C DE SA TRANSPORTES 01.374.496/0001-26 5000516-75.2009.827.2722 R$ 249,10 

CANDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO 07.357.148/0001-27 0002954-63.2016.827.2707 R$ 479,54 

CARLOS SANTOS DE SOUSA MEDRADO 010.598.511-21 0001478-78.2017.827.2731 R$ 58,50 

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

47.658.539/0001-04 0013355-21.2017.827.2729 R$ 22,50 

DEYVID FERREIRA DOS SANTOS 025.713.101-94 0010905-43.2018.827.2706 R$ 126,12 

DIVINA FERREIRA CAMPOS 185.708.102-10 0006488-69.2018.827.2731 R$ 158,03 

EDMAR BATISTA SOARES 785.317.211-72 0005185-89.2019.827.2729 R$ 140,70 

ERISVALDO DOMINGOS DE FREITAS 575.415.151-91 0005045-06.2019.827.2713 R$ 105,50 

EZEQUIAS PAULO GOMES 799.067.963-91 0024495-81.2019.827.2729 R$ 116,58 

FRANCILEIDE MUNIZ NEGREIROS DALMACIO 
LIMA 

401.974.503-00 0003479-95.2019.827.2721 R$ 144,29 

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 346.179.223-34 5002294-59.2009.827.2729 R$ 243,57 

JANDEVANIO SANTANA BARBOSA 361.169.391-04 0007936-77.2018.827.2731 R$ 269,50 

LUSMAR MOREIRA NASCIMENTO 739.842.996-72 5001336-19.2012.827.2713 R$ 12,83 

MARIA HELENA DA SILVA 118.476.518-95 0005940-40.2019.827.2721 R$ 33,00 

MARIA IDELVICE DE OLIVEIRA COSTA 131.714.021-49 0010336-81.2014.827.2706 R$ 99,50 

NASCIMENTO & MOREIRA LTDA 03.955.258/0001-30 5001336-19.2012.827.2713 R$ 12,83 

PERIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 25.083.940/0001-12 5000002-40.1990.827.2706 R$ 55,50 

RAIMUNDA RODRIGUES DA CONCEICAO 003.871.401-90 0005241-91.2019.827.2707 R$ 569,99 

REGIANE OLIVEIRA ROSARIO 003.132.161-50 0003813-97.2017.827.2722 R$ 58,50 

REINOFLITES BENTO BORGES 844.404.221-87 0000552-03.2017.827.2730 R$ 962,50 

ROGERIO NELCIONI LAVRATTI ZANON 557.971.641-91 0001397-82.2015.827.2737 R$ 21,50 

SILVIA MARIA PEREIRA MENDES 355.477.231-34 0000685-70.2016.827.2733 R$ 470,98 

VALMIR FERREIRA DE SOUSA SILVA 009.612.323-07 0035087-63.2014.827.2729 R$ 183,10 
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Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 
5ª TURMA JULGADORA 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
  

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  

http://www.tj.to.gov.br/
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