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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001407-95.2015.8.27.2715/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A (AUTOR) 
ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MG 079757 E SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MG 
044698) 
APELADO: GILMAR SCHICK (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE 
JUSTIÇA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. 
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 
IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 290 do CPC/2015 deve ser 
aplicado apenas quando o autor deixar de recolher a integralidade das custas e despesas de ingresso, sendo estas referentes à 
propositura da lide para apreciação judicial; o que não ocorreu no caso em concreto. 2. Na hipótese dos autos, no curso do 
processo, a parte autora não cumpriu com a determinação de recolhimento de diligência do Oficial de Justiça; o que enseja a 
aplicação do art. 485, III, cumulado com §1º, do Código de Processo Civil. 3. O abandono da causa evidencia-se quando o 
demandante deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias, devendo o magistrado deve 
determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falta, antes de declarar a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, 1º 
do CPC. 4. Com efeito, eventual reconhecimento de abandono pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o 
processo pelo requerente; situação que, processualmente, depende de prévia intimação pessoal da parte para autorizar a 
extinção do processo, circunstância que não ocorreu na hipótese. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sentença anulada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a anular a sentença vergastada, com retorno dos autos ao juízo de 
origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020795-63.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (AUTOR) 
ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO – OAB/SP 209551 
APELADO: LEANDRO FERREIRA MARTINS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 
INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. 
Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão 
de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da 
mora do devedor. 2. A planilha do demonstrativo do débito não é requisito essencial para a propositura da ação de busca e 
apreensão, consoante os termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, notadamente porque tal informação pode 
muito bem ser apresentada no curso do processo, acaso o devedor manifeste o desejo de purgar a mora, sendo, pois, 
inadequada a determinação de emenda à inicial no caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido para o fim de desconstituir a 
sentença de primeiro grau e, por oportuno, determinar o retorno dos autos à origem, visando o regular processamento da 
demanda. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 4ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim 
de desconstituir a sentença de primeiro grau e, por oportuno, determino o retorno dos autos à origem, visando o regular 
processamento da demanda, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os 
Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 10 de 
março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034615-28.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0010837-84.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
AGRAVADO: SAMUEL PEREIRA DA SILVA REIS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA 
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Merece reforma a decisão 
recorrida que, amparada única e exclusivamente na suposta possibilidade de incorrer na figura típica da Lei no 13.869, de 2019 
(Lei de Abuso de Autoridade), em razão de conjecturada penhora em valores divergentes na conta do devedor (possibilitando a 
ocorrência de excesso) pelo sistema BACENJUD, indefere a penhora de ativos financeiros da parte inadimplente, sem considerar 
que eventual excesso deverá ser comprovado pela parte executada, devendo ainda ser reconhecida a omissão dolosa do 
magistrado na correção do erro. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para revogar a Decisão recorrida que, baseada apenas nas possíveis consequências 
advindas da Lei no 13.869, de 2019, indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros de titularidade da parte agravada, 
devendo, o magistrado, debruçar-se novamente sobre a questão posta e, caso a medida expropriatória seja necessária, efetivá-
la, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012688-57.2011.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5012688-57.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROC. JUSTIÇA: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
APELADO: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES (RÉU) 
ADVOGADOS: RODRIGO DE CARVALHO AYRES – OAB/TO 004783 E ALEANDRO LACERDA GONÇALVES – OAB/TO 
02042B 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS (RÉU) 
ADVOGADO: ARISTÓTELES MELO BRAGA – OAB/TO 02101B 
APELADO: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA (RÉU) 
ADVOGADO: JAIR ALVES PEREIRA – OAB/RS 046872 
APELADA: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADOS: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA – OAB/TO 03115B, JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA – 
OAB/TO 004454 E NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS – OAB/TO 05668B 
APELADA: KEILA ELISIMARA SHNEIDER DE VASCONCELOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADO: RUY CESAR MARQUES DE VASCONCELOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
INTERESSADO: MUNICIPIO DE PALMAS (INTERESSADO) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO MODERNO (ART. 9º E 10 DO CPC). INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 
REJEITADA. NÃO MERECE ACOLHIDA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO 
CONTRADITÓRIO MODERNO (ART. 9º E ART. 10 DO CPC), UMA VEZ QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA NA FASE DE 
RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, APÓS A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS 
REQUERIDOS, COM PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 17, §8º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/92, SENDO ESTA UMA 
NORMA DE CARÁTER ESPECIAL QUE DEVE PREVALECER SOBRE A REGRA GERAL, A QUAL TEM POR FINALIDADE 
EVITAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESPROVIDA DE JUSTA CAUSA.  HOUVE A INSTAURAÇÃO DO 
CONTRADITÓRIO EFETIVO E PRELIMINAR, COM A OPORTUNIDADE DAS PARTES SE MANIFESTAREM SOBRE TODOS 
OS FUNDAMENTOS ADUZIDOS, O QUE SE MOSTRA INERENTE À FASE PROCESSUAL DE PRELIBAÇÃO DA ACP, SEM 
QUALQUER INFRAÇÃO AOS INVOCADOS DISPOSITIVOS DO CPC. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE RETORNOU OS AUTOS À ORIGEM. 
INOCORRÊNCIA. OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE 
DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL, O QUAL DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À 
ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO E APÓS O RETORNO DO PROCESSO HOUVE A EMENDA DA INICIAL, SEM 
QUALQUER INFRAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES. 
CABIMENTO. INCLUSÃO DE DEMANDADOS APÓS PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 
PRELIMINAR REJEITADA. 5. INCLUSÃO DE DEMANDADOS NO POLO PASSIVO APÓS PRAZO PRESCRICIONAL. 
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 487, II DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS PÚBLICOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PELO ESTADO DO 
TOCANTINS. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AGENTES PÚBLICOS E TERCEIROS. NÃO 
CARACTERIZADOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE NÃO 
CARACTERIZADO. REJEIÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PARA QUE SEJA REALIZADO O JUÍZO 
NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVE HAVER 
COMPROVAÇÃO SEGURA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM 
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ATO DE IMPROBIDADE, PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS E TERCEIROS, HAJA VISTA A AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA E REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO SEREM DESNECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE 
IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS, EFETIVADA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. A 
AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA MÍNIMA DO ATO ÍMPROBO ALIADA À FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL 
DANO AO ERÁRIO E A DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, DE 
CUNHO INDENIZATÓRIO, DEMONSTRAM SATISFATORIAMENTE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO 
PATRIMONIAL, NÃO SE ADMITINDO A MERA PRESUNÇÃO PARA TAL FIM. DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 
MÍNIMOS DO ALEGADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, SE MOSTRA PLAUSÍVEL A EXTINÇÃO DOS AUTOS. 
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 4ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para 
manter incólume a sentença de primeiro grau. Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da ação, nos termos 
do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE e MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela 
Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001304-31.2019.8.27.2721/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001304-31.2019.8.27.2721/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FELIPE FERNANDES COSTA VALDEVINO (AUTOR) 
ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES – OAB/TO 010094 E CLÁUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO 
SILVA – OAB/TO 007881 
APELADO: AURELIO LISBOA SAMPAIO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GUARAÍ 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (CHEQUE). INOCORRÊNCIA. APELO 
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. In casu, a sentença objurgada consignou que foi disponibilizado a parte 
autora o prazo para emenda da inicial, contudo, afirma que não restou sanado o vício a ser corrigido, vez que o exequente não 
trouxe aos autos qualquer título capaz de fundamentar o pedido de execução. 2. Em atendimento a esta determinação, a parte 
autora/apelante foi enfática ao afirmar que o título que deu causa a presente execução, encontra-se devidamente juntado ao 
longo da peça vestibular, logo, estando presentes os requisitos elencados nos artigos aludidos pelo Juízo. 3. Dessa forma, não 
há que falar em desatendimento da ordem de emenda da inicial, uma vez que o título extrajudicial encontra-se acostado com a 
inicial, atendendo às exigências da legislação processual, logo, a sentença questionada merece ser revista, a fim de que o Juízo 
de primeiro grau retome o andamento dos autos, sob pena de acarretar prejuízos irreparáveis a parte autora. 4. Apelação Cível 
conhecida e provida. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
da Apelação Cível, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para CASSAR a 
sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 682/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 18 de março de 2021. 
O Doutor Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Alvorada/TO, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais. 
CONSIDERANDO o teor do Parecer Nº 52/2021-CGJUS/ASJECGJUS (evento 3546871 do processo SEI nº 20.0.000017430-1) o 
qual em seu item 9 dispõe que o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas - Alvorada será anexado à Serventia 
de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e 
Tabelionato Segundo de Notas, em conformidade com o Art. 8º e 10º c.c art. 11, inciso VIII da Lei Complementar nº 112/2018. 
CONSIDERANDO o contido na Decisão Nº 557/2021- CGJUS/ASJECGJUS (evento 3567114 do processo SEI 
nº 20.0.000017430-1) a qual revogou a interinidade da delegatária do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas 
- Alvorada, Edna Luiza de Melo Balthazar. 
CONSIDERANDO  o disposto no inciso VIII, do Art. 11, da Lei Complementar Estadual nº 112/2018, que dispõe sobre a 
organização dos serviços notariais e de registro do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. DETERMINAR a anexação do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas - Alvorada do município de 
Alvorada/TO ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, 
Protestos e Tabelionato Segundo de Notas, tendo o último como titular o Oficial Ney Querido, o qual passará a ser 
denominado de Único Serviço Notarial e Registral. 
Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences do TJTO, que 
porventura existam na serventia objeto de anexação, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços do 
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas - Alvorada, deverão ser transferidos ao novo delegatário, mediante 
assinatura de termo de guarda. 
Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventario de todos os livros, carimbos, documentos da serventia objeto 
da anexação, devendo ser entregues ao novo titular, que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE 
ACERVO; 
Art. 4º. No ato de transmissão do acervo e anexação deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras 
existente na ficha financeira da serventia extrajudicial objeto da anexação, devendo promover a devolução de todos os selos 
livres constantes no momento da anexação, em existindo débitos do então interino deverão ser devidamente quitados. 
Art. 5º.  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário deverá apresentar o plano de 
informatização da serventia, informando à empresa que será contratada, ou se mantida a atualmente contratada; 
Art. 6º. O Oficial responsável pelo Único Serviço Notarial e Registral deverá providenciar o cadastro nos sistemas relacionados 
ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas que porventura ainda não tenha cadastro, a saber: Malote Digital, sistema 
GISE, CRC-TO, CRC-Nacional, SIRC, IBGE, Receita Federal/DOI, CENSEC, CNIB, certificação digital e outros porventura 
necessários às atribuições da serventia anexada. 
Art. 7º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário deverá atualizar os dados da 
serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”. 
Art. 8º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 9º. A transmissão do acervo e anexação deverá ocorrer nos dias 25 e 26 de março de 2021. 
Art. 10º. Para a condução dos trabalhos nomeio o servidor Fábio Adriane de Oliveira, matrícula nº 357101, para condução da 
transmissão do acervo e anexação. 
Art. 11º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
Juiz de Direito / Diretor do Foro 
 
Portaria Nº 704/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 22 de março de 2021 
O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... Dispõe sobre A NOMEAÇÃO DE JUIZ DE PAZ NO ÂMBITO DA COMARCA DE 
ALVORADA - TO e dá outras providências. 
CONSIDERANDO a ausência de regulamentação específica para a nomeação de Juiz de Paz no Estado do Tocantins que 
atenda a determinação do inciso II do artigo 98 da Constituição Federal de 1988, e inciso V do artigo 43 da Constituição do 
Estado do Tocantins de 1989. 
CONSIDERANDO a necessidade da nomeação de juiz de paz para atuar nesta Comarca com a finalidade de cumprir as 
determinações legais inerentes à justiça de paz; 
RESOLVE: 
Art. 1º - NOMEAR para, na forma da lei, atuar no período de 2 anos na função de Juíza de Paz, celebrar casamentos, verificar, 
de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação, os seguintes servidores: 
1º - JESSICA ALVES QUERIDO - Juiza de Paz, brasileira, casada, farmacêutica, inscrita no CPF nº 037.586.691-46 e RG nº 
859.855 2° Via, SSP/TO, residente e domiciliada à Av. Castro Alves, Centro , nesta cidade de Alvorada – TO. 
2° ALINE ALVES QUERIDO – Juiza de Paz, brasileira, solteira, fisioterapeuta, inscrita no CPF nº 044.435.201-55, e RG n° 
859.832, SSP-TO, residente e domiciliada na Av. Ilírio Menegon, s/nº, Centro, Alvorada – TO. 
3° GABRIEL PORTO DE SOUZA – Juiz de Paz, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, inscrito no CPF nº 729.054.681-49, 
e RG n° 931.733, SSP-TO, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, nº 155, Centro, Alvorada – TO. 
Art. 2º DESIGNAR que os nomeados à função de Juíz de Paz no município de Alvorada, sem prejuízo das nomeações 
anteriores, sejam substitutos automáticos entre si, que na ausência de um, o outro deverá permanecer no município para 
responder pelas atribuições do artigo primeiro e, na ausência do juiz de paz da Cidade de Talismã, estás respondem 
automaticamente por aquele, sem prejuízos de suas funções. 
§ 1º No Município de Alvorada, as atribuições dos Juízes de Paz serão feitas de acordo com a distribuição pelos números de 
feitos, devidamente anotados em livro físico ou eletrônico. 
Ciência aos interessados. 
Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. 
Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação. 
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Alvorada - TO, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
Juiz de Direito 
 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO:  PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N°  0000919-71.2018.8.27.2704 AÇÃO:  Divórcio Litigioso 
REQUERENTE: NELSON RESPLANDES DA COSTA 
REQUERIDO: MARIA MÁVIA BARBOSA DA SILVA COSTA 
FINALIDADE: INTIMAR a requerida Sra. MARIA MÁVIA BARBOSA DA SILVA COSTA, residente e domiciliado atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal 
 

ARAGUAINA 
2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM  PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito em substituição automática ao Juízo da 2ª Vara de 
Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Divórcio Litigioso, processo n° 0027645-08.2020.8.27.2706 requerido por SEBASTIAO 
ROCHA ROSA, em face de JONILZA ALVES ROSA, sendo o presente para citar o(a) requerido(a), Sr(a). JONILZA ALVES 
ROSA, portador(a) da CI/RG nº. 1.018.238, SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da presente 
ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. E para 
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
17/03/2021. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, chefe de secretaria, que o digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado 
por FABIANO RIBEIRO, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, 
de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2251393v5 e do código CRC 19966be1. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, 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 se 
processam os autos da Ação de Alimentos (processo nº 0002231-64.2018.8.27.2710), tendo como Requerente Francisco das 
Chagas Santos de Oliveira, e como requerida C. S. O.,  representada por sua genitora Joselia da Silva Silveira. Sendo o 
presente para INTIMAR o Requerente FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, professor, 
 estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar regular andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
praticando os atos que lhe competir, informando se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento 
de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para que ninguém  alegue ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será publicado 
no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-
TO, aos 22 de março de 2021. Eu, Pociane Batista dos Santos, (Servidora de Secretaria), que digitei. JEFFERSON DAVID 
ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 754-21.  
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de 
Aurora – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma:DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO 
LEILÃO: dia 07 de Abril de 2021, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 07 
de Abril de 2021, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação).LOCAL: 
Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000065-83.2009.827.2711 EXEQUENTE: 
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UNIÃO - FAZENDA NACIONAL EXECUTADO: JANETE FERREIRA DA COSTA ITEM-01: Uma casa de residência com uma 
sala com ercial com o seu respectivo   lote situada na Rua Maria de Santana na cidade de Lavandeira – TO, medindo a área do 
lote 20,00 metros de frente e fundos por 35,00 das laterais, área total 700,00m2 (Setecentos metros quadrados) e com uma área 
construída de 129,00 m2 (cento e vinte e nove metros quadrados), com limites e confrontações constantes na Certidão de inteiro 
Teor do Imóvel, matrícula nº 1567Livro nº 2 -H, Fls. 146, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Aurora do Tocantins. 
Segundo avalição do oficial de justiça, O imóvel acima mencionado é bem localizado. Fica próximo aos Correios e a Assistência 
Social está situado na Rua Maria de Santana, Centro, em Lavandeira-TO. Possui as seguintes benfeitorias: uma área de 
terreno   de   700m2   (setecentos metros quadrados), nela   estáconstruída   uma   casa residencial com 9 (nove) cómodos, a 
saber: l (uma) dispensa; l(uma) área; 4 (quatro) quartos; l banheiro; l (uma) sala c l (uma) cozinha. Parte da casa é coberta por 
telha francesa c a outra parte por telha plan. O piso é de cerâmica, com excecão da dispensa, que é de cimento. Os caibos são 
de madeira e a construção foifeita em tijolo. Somente um quarto é forrado com forro PVC. Integra à residência uma área de 
serviço. As laterais e os fundos são murados, sendo que o muro é feito de tijolinho. Cumpri consignar que no mesmo lote onde 
está construída a casa residencialacima mencionada também foi construído l (um) quarto nos fundos do lote e uma sala 
comercial na frente (foto 2). Referido quarto é construído com tijolo, piso de cimento,coberto por telha plan, estando rebocado e 
pintado, por dentro c por fora. A sala comercial é rebocada e pintada e o piso é de cerâmica. A casa e a sala comercial 
aparentam 15 (quinze) anos de uso. Tanto a residência quanto a sala comercial estão em razoável estado de conservação. 
Melhoramentos públicos existentes: A rua em que o imóvel é situado é asfaltada, apesar de não conter passeios laterais para 
pedestres, ela possui iluminação pública, redede água, energia elétrica, telefone e serviços de limpeza e conservação urbana. 
VALOR DA AVALIAÇAO: R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais) LOCALIZAÇÃO DO ITEM: Rua Maria de Santana, Centro, em 
Lavandeira-TO. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$38.787,76 (trinta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e 
seis centavos)*Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente 
matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes 
moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a 
ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo 
ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 
13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, 
mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do 
prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor 
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 
prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, 
poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do 
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a 
proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o 
bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de 
parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante 
deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e 
demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação 
solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara de execuções fiscais 
e saúde de Palmas , o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 
porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, 
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA 
MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. VENDA .DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda 
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda 
direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida 
atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no 
ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual 
e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, 
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multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, 
sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da 
arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito 
em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da 
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague 
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX- A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,   anticrético,   fiduciário   ou  
 com   p. enhora   anteriormente   averbada;   promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para 
o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos 
do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano 
na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação 
de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação       pelo último     lance que     
ofertou. XV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha 
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do 
bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será 
expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não 
sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato, imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Referidos tributos serão subrogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para osbens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas 
processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos 
anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: 
Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE 
ARREMATAÇÃO, (0,5% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e 
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máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do 
FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem.O arrematante deverá retirar a guia de Custas de 
Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão 
de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. Extrai-se da CRI M.1626: R-02-M -
1626. Nos termos d o Mandado de Penhora datado de 17 de março de 2016, extraído dos Autos nº 5000065-83.2009.827.2711, 
da Ação de Execução Fiscal, em cumprimento a determinação feita pelo Dr. Gerson Fernandes Azevedo, MM. Juiz de Direito da 
Vara Cível da Comarca de Taguatinga –   TO, respondendo em substituição automática pela Comarca de Aurora do Tocantins, 
promovida pela Exequente: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL consta a Executada a Sra. JANETE FERREIRA DA COSTA 
CASTRO , PROCEDE-SE ao   REGISTRO DA PENHORA do imóvel da presente matrícula, para assegurar o pagamento do 
credor. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: JANETE FERREIRA DA COSTA, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s): WALNER CARDOZO FERREIRA TO000617 os respectivos 
sócios,seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietários, proprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de usoespecial 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 contidasno § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrema.tação (art. 903§ 2º 
do Código de Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL. Através de seu Procurador 
devidamente constituídos nos autos DR.(a)(s):   HUMBERTO AIRES LOUREIRO   PFNTO1793828, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuroninguém 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 AURORA, Estado do Tocantins, aos 17 de março de 2021. 
MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES - Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 – A4. ALAN IDE RIBEIRO DA 
SILVA- Juiz de Direito substituto. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 05 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 05 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. 5000086-59.2009.8.27.2711 de EXECUÇÃO FISCAL em que 
éRequerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido EDSON BATISTA DO AMARAL SILVA 
(CNPJ: 05.635.423/0001-00) e EDSON BATISTA DO AMARAL SILVA (CPF: 927.912.555-91) CDA: 2305/2008BEM(NS): 01) 01 
(uma) Motocicleta Honda/CG 125 Cargo, ano de fabricação e modelo 2002/2002, Chassi 9C2JC30302R006693, placa KEN-
3524/GO, avaliada em R$ 2.164,00 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais); 02) 01 (uma) Motocicleta Honda/CG 125 Cargo, 
ano de fabricação e modelo 2002/2003, Chassi 9C2JC30303R001670, placa JJP-7421/GO, avaliada em R$ 2.164,00 (dois mil, 
cento e sessenta e quatro reais). (RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 4.328,00 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais), em 
fevereiro/2020. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. 
DEPOSITÁRIO: Não informado. ÔNUS: Itens 01 e 02) Eventuais constantes no Detran/GO. ** 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 
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$ 5.547,07 (cinco mil, quinhentos e quarenta e 
sete reais e sete centavos), em 08 de agosto de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser 
paga pelo arrematante. Caso haja adjudicação antes da hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a 
publicação do edital, a comissão será de 2,5% (dois e meio por cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem 
lhe der causa. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar- se-á no primeiro dia útil 
subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no 
preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação 
ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 
703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito 
ao pagamento de  débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas  de  arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
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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: Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor 
do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à 
vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 1.000,00 cada; Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da 
poupança; 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; 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 24 horas de antecedência do leilão, 
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura 
do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os 
pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. 
Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 
reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver 
e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: 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. Obs.: A venda direta 
será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final.INTIMAÇÃO: 
Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) EDSON BATISTA DO AMARAL SILVA, na pessoa de seu Representante Legal e 
EDSON BATISTA DO AMARAL SILVA, e seu cônjuge, se casado for, 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 Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins. 05 de março de 2021. ALAN IDE RIBEIRO 
DA SILVA-JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. 
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COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
REQUERIDO: FABIO MONTEIRO DA SILVA 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza a CITAÇÃO  da parte requerida FABIO MONTEIRO DA SILVA, inscrito no CPF/MFn. 
00537498125, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da presente ação INTIMANDO-A, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (arts. 241, III, e 297, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao  de fevereiro do ano de 2021. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica Judiciária, 
digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0003605-29.2020.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) ADONIRA SOUSA PEREIRA e Requerido(s) JOAO 
SEVERINO DA SILVA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, para querendo 
no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Dianópolis-TO, aos 11 dias do mês de março do ano de 2021. Eu, Rosicléia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), 
digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 684/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 18 de março de 2021 
Mantem a adoção de regime de teletrabalho integral no âmbito da Comarca de Filadélfia e dá outras providências. 
O Excelentíssimo Sr. Dr. KILBER CORREIA LOPES, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro (respondendo) pela Comarca de 
Filadélfia, Estado do Tocantins, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, 
estagiários, terceirizados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica a crescente proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins e o iminente colapso no sistema de saúde; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário, a recomendar cautela na manutenção das 
atividades presenciais; 
CONSIDERANDO a alta transmissibilidade da nova cepa que já se encontra circulando no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido Portaria Conjunta Nº 9/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 15 de março de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Manter a adoção de regime de teletrabalho integral nas unidades sob responsabilidade da Diretoria do Foro da Comarca 
de Filadélfia/TO de 17 a 30 de março de 2021, no período de 12h00min às 18h00min, ou até que haja deliberação do Tribunal de 
Justiça em sentido diverso, devendo todos os servidores e demais colaboradores absterem-se de comparecer ao Fórum da 
Comarca de Filadélfia/TO, exceto em caso de extrema necessidade ou atendimento aos jurisdicionados que não possa ser 
efetuado remotamente, bem como, os servidores do setor de correspondência e os Oficiais de Justiça ativos, o que deverá ser 
previamente comunicado e autorizado pela chefia imediata ( Diretoria do Foro). 
Art. 2º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. 
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Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos 
Municípios que pertencem à Comarca de Filadélfia. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte um, 19.03.2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0000168-73.2017.8.27.2719 
Chave de segurança n. 554334092317 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA ALVES DOS REIS SOARES 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 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 de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação Interdição, Processo nº 0000168-
73.2017.8.27.2719, CHAVE nº 554334092317, requerida por MARIA ALVES DOS REIS SOARES, brasileira, viúva, aposentada, 
inscrita no CPF: 938.518.471-72, com RG sob o n.º 476.584 2ª Via SSP. TO, residente e domiciliada na Rua 09, S/N, QD. 15, 
LT.30, Setor Jardim Planalto, Formoso do Araguaia-TO, em face VALDERINO ALVES DOS REAIS, brasileiro, solteiro, 
desempregado, inscrito no CPF: 053.276.921-08, com RG sob o n.º 1.220.247 532 SSP-TO, residente e domiciliado na Rua 09, 
Qd. 30, Lt. 15, Setor Planalto, Formoso do Araguaia/TO. Pelo MM. Juiz, no (evento-74), foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: " Posto isso, julgo procedentes os pedidos para decretar a interdição de Valderino Alves dos Reis, 
com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negocial e patrimonial, submetendo o interditado à 
curatela de Maria Alves Reis Soares por ser pessoa que atende os melhores interesses do curatelado, nos termos do art. 755 do 
CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 
interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente (art. 755, 
§ 3º, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se o necessário. 
Determino à escrivania para que proceda o cumprimento das providências do art. 755, §3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal 
Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Sem custas e honorários advocatícios, por 
estarem às partes sobre o manto da Assistência Judiciária, que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas 
e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins aos 23 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. 
LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0000401-02.2019.8.27.2719 
Chave de segurança n. 347093610419 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA GOMES DA SILVA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 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 de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação Interdição, Processo nº 0000401-
02.2019.8.27.2719, CHAVE nº 347093610419, requerida por MARIA GOMES DA SILVA, brasileira, do lar, portadora do RG nº 
376.747 SSP/TO, inscrita sob o CPF n° 826.870.721-68, residente e domiciliada na Rua Henrique Pereira da Silva, S/N, QD.26-
B, LT 04, Setor Aliança, nesta Cidade de Formoso do Araguaia-TO, em face MORGANNA GOMES DA SILVA BORGE, 
brasileira, solteira, estudante, portadora do RG n° 1090.293 SSP/TO, inscrita no CPF nº 707.289.781-05, residente e domiciliada 
no endereço Rua Henrique Pereira da Silva, S/N, QD.26-B, LT 04, Setor Aliança, nesta Cidade de Formoso do Araguaia-TO. 
Pelo MM. Juiz, no (evento42), foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: " Posto isso, em consonância com 
o parecer do Ministério Público, julgo procedentes os pedidos para decretar a interdição de Morganna Gomes da Silva Borge, 
com efeitos ex nunc [REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negociai e patrimonial, submetendo o interditado a 
curatela de Maria Gomes da Silva por ser pessoa que atende os melhores interesses do curatelado, nos termos do art. 755 do 
CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, l (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do editai os nomes do interdito e do curador, a causa da 
interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente (art. 755, 
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§ 39, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487,1, do CPC. Expeça-se o necessário. 
Determino à escrivania para que proceda ao cumprimento das providências do art. 755, §3', do CPC. Oficie-se ao Tribunal 
Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Sem custas e honorários advocatícios, por 
estarem às partes sobre o manto da Assistência Judiciária, que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas 
e anotações necessárias. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 23 de março de 
2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0002160-98.2019.8.27.2719 
Chave de segurança n. 435155724919 
Ação: Interdição 
Requerente: JORDIA APARECIDA DA SILVA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 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 de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação Interdição, Processo nº 0002160-
98.2019.8.27.2719, CHAVE nº 435155724919, requerida por JORDIA APARECIDA DA SILVA, brasileira, casada, do lar, 
portadora do CPF Nº 880.439.161-87 e Carteira de Identidade nº 4326810 SSP/GO, residente e domiciliada na Rua José Soares 
da Silva, Lt-03 Qd-SI-47ª, Setor Aliança – CEP 77470- 000 – Formoso do Araguaia-TO, em face VALÉRIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA, brasileira, solteira, incapaz, portadora do CPF Nº 052.873.061-48 e RG 4963733 SESP/ GO SSP/TO, residente e 
domiciliada no mesmo endereço de sua genitora, nesta Cidade de Formoso do Araguaia-TO. Pelo MM. Juiz, no (evento11), foi 
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: " Posto isso, julgo procedentes os pedidos para decretar a 
interdição de VALÉRIA DA CONCEIÇÃO SILVA, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza 
negocial e patrimonial, submetendo o interditaoa à curatela de JORDIA APARECIDA DA SILVA por ser pessoa que atende os 
melhores interesses do curatelado, nos termos do art. 755 do CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de 
interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 
tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 
(seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 
edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 
que o interdito poderá praticar autonomamente (art. 755, § 3º, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos 
termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se o necessário. Determino à escrivania para que proceda o cumprimento das 
providências do art. 755, §3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, 
inciso II, da CF). Sem custas e honorários advocatícios, por estarem às partes sobre o manto da Assistência Judiciária, que ora 
defiro. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 23 de março de 2021. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0000697-58.2018.8.27.2719 
Chave de segurança n. 520127214018 
Ação: Interdição 
Requerente: LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 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 de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação Interdição, Processo nº 0000697-
58.2018.8.27.2719, CHAVE nº 520127214018, requerida por LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO, brasileira, solteira, portadora do 
RG n° 990.752 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n°029.157.951-50, residente e domiciliado na Rua Campos Sales Setor São José 
II, Centro, Formoso do Araguaia-TO, em face MARILENE COELHO DOS SANTOS, nascida em 13 de junho de 1975, residente e 
domiciliada no mesmo endereço de sua curadora, nesta Cidade de Formoso do Araguaia-TO. Pelo MM. Juiz, no (evento83), 
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (evento81), julgo procedente para: a) decretar a interdição de Marilene 
Coelho dos Santos, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negocial e patrimonial, 
submetendo o interditado à curatela de Letícia dos Santos Ribeiro por ser pessoa que atende os melhores interesses do 
curatelado, nos termos do art. 755 do CPC/2015 c/c arts. 2º, 84 e seguintes do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição 
será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a 
que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) 
meses, na imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 
edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 
que o interdito poderá praticar autonomamente (art. 755, § 3º, do CPC/2015). Em consequência, resolvo o mérito do processo, 
nos termos do art. 487, Inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Determino à Escrivania para que proceda ao 
cumprimento das providências do art. 755, §3º, do CPC/2015. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a presente 
interdição (artigo 15, inciso II, da Constituição Federal). Custas e despesas processuais suspensas, em razão da justiça gratuita, 
que ora defiro. Sem honorários advocatícios. Cientifique o MPE/TO. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e 
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anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins aos 23 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO 
ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 00028985220208272719 
Chave de segurança n. 472331241320 
Ação: Curatela 
Requerente: Josefa da Silva Souza Ferreira 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 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 de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação curatela , Processo nº 
00028985220208272719, CHAVE nº 472331241320, requerida por Josefa da Silva Souza Ferreira, brasileira, Casada, 
Lavradora, RG nº 1.595.141, SSP/TO, CPF nº 694.114.045-00, Filiação: Lourival José de Souza e Filomena Alves da Silva, 
residente e domiciliada à Faz JD lote 09, Município de Formoso do Araguaia, Tocantins, CEP: 77470- 000, em face Juziene 
Alves da Silva, brasileira, solteira, do lar, RG nº 03669884 92 SSP-BA, CPF nº 857.177.625-34, residente e domiciliada, à Faz JD 
lote 09, Município de Formoso do Araguaia, Tocantins, CEP: 77470- 000. Pelo MM. Juiz, no (evento-56), foi prolatada a 
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: " Posto isso, julgo procedentes os pedidos para decretar a interdição 
de Juziene Alves da Silva, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negocial e patrimonial, 
submetendo o interditado  à curatela de Josefa da Silva Souza Ferreira por ser pessoa que atende os melhores interesses do 
curatelado, nos termos do art. 755 do CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição será inscrita 
no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver 
vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito 
poderá praticar autonomamente (art. 755, § 3º, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 
487, I, do CPC. Expeça-se o necessário. Determino à escrivania para que proceda o cumprimento das providências do art. 755, 
§3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Sem custas 
e honorários advocatícios, por estarem às partes sobre o manto da Assistência Judiciária, que ora defiro. Oportunamente, 
arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Vistas ao MPE/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Formoso do Araguaia/TO, 24 de novembro de 2020. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins aos 23 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO 
ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0004164-05.2019.827.2721, movida por Y. DA S.LOPES e outra, em 
desfavor de ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 30/01/1976, filho de Cândido Lopes 
Ferreira e Luzia Lopes dos Santos, CPF n. 029.306.571-38; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por 
meio deste fica CITADO o executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, e das 
parcelas que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção monetária, devendo tal numerário ser pago 
mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora dos exequentes, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 
(três) meses. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o 
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as 
penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 18/03/2021. Eu, Edith Lázara 
Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito 

 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
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tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0003598-56.2019.827.2721, movida por A.S.R. DE OLIVEIRA, em desfavor 
de CELIONICE COSTA RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, RG n. 861.375 SSP/TO, CPF n. 018.928.501-09, filha de 
Luzimar Alves Rodrigues e de Maria de Fátima Costa; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio 
deste fica CITADA a executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, e das parcelas 
que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção monetária, devendo tal numerário ser pago mediante 
depósito em conta bancária de titularidade da genitora dos exequentes, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-
los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, que fosse expedido o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 18/03/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica 
Judiciária, digitei. 

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito 

 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0002369-61.2019.827.2721, movida por C.A.R.SILVA, em desfavor 
de CARLOS SILVA, brasileiro, solteiro, mecânico, filho de Ana Donizete Filho e de Antônio Carlos da Silva, CPF n. 027.140.486-
84; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o executado, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, pagar o valor do débito fixado na condenação, que consta do demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, 
acrescido das custas judiciais desembolsadas (salvo assistência judiciária gratuita), sob as penas da lei. Ficando ADVERTIDO 
que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o executado de multa de 10% (dez por cento), honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor cobrado (CPC, art. 523, § 1º), bem como de eventual protesto (CPC, art. 517) 
e ainda que, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será efetivado a penhora online, através do BACENJUD, 
até o limite do valor devido (art. 523, § 3º do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro 
Rosa de Oliveira, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no 
Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, 18/03/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

Ciro Rosa de Oliveira 
Juiz de Direito 

 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 710/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 23 de março de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira  Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 26/03/2021 a 
02/04/2021 conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
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Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 

26/03/2021 02/04/2021 Comarca de Colinas-TO 

Dr. Grace Kelly Sampaio 
Das 18h00min do dia 
26/03/2021 às 11:59 horas 
do dia 02/04/2021 
Telefone: (63) 99976-3572 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h 
(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
 Elson Lazaro Bernardes Mat: 353132 
Das 18h00min do dia 26/03/2021 às 11:59 horas 
do dia 02/04/2021 
Telefone: (63)  99976-3572 

26/03/2021   02/04/2021 Assessor/Servidor Colinas-TO 

SERVIDOR(A): 
  Rosane Rodrigues Martins Pinheiro Mat: 
135655 
Das 18h00min do dia 26/03/2021 às 11:59 horas 
do dia 02/04/2021 
Telefone: (63)  99976-8127 

ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

INÍCIO-18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

26/03/2021 02/04/2021  Cosma Maria Nunes Mat: 222659 (Arapoema) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(Sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

26/03/2021  02/04/2021  Hugo Pinto Correa Mat: 273052 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e vinte e um 
(22/03/2021). 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 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 a Ação Penal nº 0011369-48.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) THIAGO VINICIUS DA SILVA LUCINDO, brasileiro, nascido em 24 de março de 1996, filho de Luciana da Silva 
Lucindo, inscrito no CPF n.° 056.846.441-98 e RG n.º 1.254.119 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/2003 c/c artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E, como não foi encontrado para 
ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando 
ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência 
de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos data. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 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 a Ação Penal nº 0000027-79.2016.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) DIONEZIO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, lanterneiro, nascido em 16 de julho de 1968, natural de Aimorés – 
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MG, filho de João Pio de Oliveira e de Djanira Alves de Oliveira, portador da carteira de identidade RG n.º 1191635 –SSP/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 147, do CP. E para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 214, cujo dispositivo segue 
transcrito: "Diante do exposto, com fundamento nos artigos 107, IV c/c artigo 109, VI todos do CP, declaro extinta a 
punibilidade de DIONÉZIO ALVES DE OLIVEIRA em virtude da ocorrência da prescrição.". Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 23/03/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o 
presente. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível  da Comarca de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0001692-04.2014.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por 
BANCO DO BRASIL S/Aem face de TOP CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME e IVONETE SOUSA LIMA, e, por este meio 
CITA a executada IVONETE SOUSA LIMA atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias proceder 
ao pagamento da importância de R$ 77.481,75 (setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) 
acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de seus bens tantos quantos 
cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 03 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Eu Lorena Ribeiro 
Valadares Veras– Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 686/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 19 de março de 2021 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, 
Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido entre os dias 26 de março de 
2021 a 30 de abril de 2021. 
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 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, 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 Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, que altera o §4º acrescido no artigo 12 da 
Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, que disciplina o Plantão 
Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do 
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforma SEI n° 20.0.000019641-0. 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe. 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º - Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) 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 ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente. 
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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 e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, 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. 
II – 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. 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 neste 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. 4º - Ficam designados o Dr. NASSIB CLETO MAMUD, matrícula n° 130866, MM. Juiz de Direito, e a servidora NATÁLIA 
GRANJA BATISTA, matrícula n° 352552, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Vara dos Feitos da Fazenda e Registros 
Públicos da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 26 de março de 2021 às 11h59min do dia 30 de março de 
2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n° 216165, 
para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ELCIANE ALEX 
FRANCINO, matrícula n° 122960, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no 
período compreendido das 18h do dia 26 de março de 2021 às 11h59min do dia 30 de março de 2021. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 
8403-0452. 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista ELCIANE ALEX FRANCINO, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8470-5035. 
Art. 6º - Ficam designados o Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, matrícula n° 291246, MM. Juiz de Direito e 
a servidora SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO?, matrícula n° 90259, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Comarca de 
Alvorada - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, 
pelo período compreendido das 18h do dia 30 de março de 2021 às 11h59min do dia 09 de abril de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8974-7814. 
§ 2º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9974-3449?. 
Art. 7º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ILSON SILVA QUEIROZ, matrícula n° 228743, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS 
FERREIRA, matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no 
período compreendido das 18h do dia 30 de março de 2021 às 11h59min do dia 09 de abril de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  ILSON SILVA QUEIROZ, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8412-2751. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizado por meio do 
telefone (63) 9 9292-8633. 
Art. 8º - Ficam designados o Dr. NELSON RODRIGUES DA SILVA, matrícula n° 109260, MM. Juiz de Direito e a 
servidora ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY, matrícula n° 172942, Escrivã Judicial, lotados na Comarca de Araguaçu - TO, 
responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido das 18h do dia 18h do dia 09 de abril de 2021 às 11h59min do dia 16 de abril de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8454-5853. 
§ 2º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8454-5848?. 
Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, VANESSA FRANCISCA CARVALHO BORGES matrícula n° 
271150, para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO 
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BITTENCOURT AGUIAR, matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e 
Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 09 de abril de 2021 às 11h59min do dia 16 de abril de 2021. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  VANESSA FRANCISCA CARVALHO BORGES, poderá ser localizado por meio do 
telefone (63) 9 8111-1728. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 10 - Ficam designados o Dra. EDILENE PERERIA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO?, matrícula n° 9072, MMª. Juíza de 
Direito e a servidora HELLEN CRISTINI DA SILVA LEME, matrícula n° 287624, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotadas na 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 16 de abril de 2021 às 11h59min do 
dia 23 de abril de 2021. 
§ 1º. O magistrado plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-4037. 
§ 2º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805. 
Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, matrícula n° 218061, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUSA 
OLIVEIRA, matrícula n° 44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 16 de abril de 2021 às 11h59min do dia 23 de abril de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 
8421-9052. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8116-
4826. 
Art. 12 - Ficam designados o Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, matrícula n° 352454, MMª. Juíza de Direito e o 
servidor SILMAR DE PAULA, matrícula 265932, Escrivão Judicial, lotados na Comarca de Figueirópolis - TO, responsáveis pelo 
plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 
18h do dia 23 de abril de 2021 às 11h59min do dia 30 de abril de 2021. 
§ 1º. O (a) Escrivão(ã) Plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 8103-1100?. 
Art. 13 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, OSÉIAS MESES COSTA, matrícula n° 183739, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, matrícula n° 
60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 
18h do dia 23 de abril de 2021 às 11h59min do dia 30 de abril de 2021. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  OSÉIAS MESES COSTA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8510-9555. 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8512-0000. 
Art. 14 - Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se 
dê a indispensável publicidade. 
Art. 15. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 16.  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. 17. Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
Art. 18. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, 
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
objetivando ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 19.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
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 citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0011506-30.2020.827.2722 
Chave do Processo: 143845622920 
Denunciado: Fabio da Cruz Gomes   
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 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 contra o denunciado FABIO DA CRUZ GOMES, brasileiro, união estável, vigilante, 
portador do CPF nº 011.747.981-06 e RG nº 446698 SSP/TO, nascido aos 24/10/1985, natural de Gurupi/TO, filho de Geraldo 
Gomes e Maria José Batista da Cruz, atualmente em lugar incerto e não sabido fica citado pelo presente, para apresentar 
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RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer 
documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do 
artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos 
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
Juizado especial cível e criminal - taquaralto 

Intimações aos advogados 
Autos: 0040990-06.2019.8.27.2729  Chave: 117438035019 
Requerente:  JOSE NETO GONCALVES DE SA 
Advogado(a):  Miguel Ferreira Dias – OAB/TO 8555 
Requerido(a): BANCO ITAUCARD S.A. 
Advogado(a): Henrique José Parada Simão - OAB/SP 221.386 
INTIAMAÇÃO 1: Fica intimada a parte requerida da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 09/04/2021 às 
15h15min, que realizará de forma virtual. Para acessar a sala de reunião, a parte deverá acessar o link: 
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login Após clicar neste link, deverá acessar o campo escrito “Join with browser”, em seguida 
digitar os seguintes dados: Conference ID: 42615 Senha:123456 Seu nome no último campo.  Palmas, 23/03/2021. Sebastião 
Rodrigues Tavares – Técnico Judiciário. 
INTIMAÇÃO 2: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Dr. Henrique José 
Parada Simão - OAB/SP 221.386 intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro 
mencionado, conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima 
descrito, vez que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 04 de março de 2021. Sebastião Rodrigues Tavares – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
 

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 00397380220188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOELMA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF nº 786.880.861-68, 
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 00098399520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CAMPELO E BARROS LTDA CNPJ/CPF nº 10.145.383/0001-40, 
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 00332416920188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VALDECIR TRABUCO CNPJ/CPF nº 500.557.128-00, 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 
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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 50009293320108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LINDOLFO NATAL BUENO CNPJ/CPF nº 059.277.571-20 , 
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 00398036520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOANA ERLY DA SILVA CAMPOS GUIMARAES CNPJ/CPF nº 
116.734.888-54, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GILVAN CURSINO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 010.461.461-73, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00006066420208272729, 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). 20190023696, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20190030920, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190036150, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190036610, inscrita em 03/10/2019, referente ao MUL-MAMB; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.748,65 (Quinze Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta 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: ANTONIO BRITO SILVA, CPF/CNPJ: 835.886.711-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0002692-08.2020.8.27.2729, 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). 20190002693, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190002694, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190002695, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190002696, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190002697, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20190002698, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190002699, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190002700, 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 4.462,86 (Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
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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: BRASIL & MOVIMENTO S/A, CPF/CNPJ: 84.489.996/0001-30, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00150573120198272729, 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). J-8369/2019, 22/11/2019, 
referente ao PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 35.442,87(trinta e cinco 
mil quatrocentos e quarenta e dois 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 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: OSVALDO APARECIDO SILVA, CPF/CNPJ: 068.041.378-25, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00497122920198272729, 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). 20190028930, 25/04/2018, 
referente ao MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.767,42 (Três Mil e 
Setecentos e Sessenta e Sete 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: HIGOR TADEU SANTANA ARAUJO, CPF/CNPJ: 053.544.901-11, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00498985220198272729, 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). 20190029749, 04/01/2019, 
referente ao IPTU REV; 20190029750, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190029751, inscrita em 24/05/2019, 
referente ao ITBI; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.315,00 (Dois Mil e Trezentos e 
Quinze Reais) 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. 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4927 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021 23 

 

 
 

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: FARMACIA JK LTDA - ME, CPF/CNPJ: 02.816.136/0001-08, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00519606520198272729, 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). 20190034227, 06/03/2017, 
referente ao TLF - TX; 20190034228, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLS - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 2.713,79 (Dois Mil e Setecentos e Treze 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: LUCILENE CARVALHO REGES, CPF/CNPJ: 907.482.041-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00522179020198272729, 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). 20190033329, 24/05/2019, 
referente ao IPTU REV; 20190033341, inscrita em 24/05/2019, referente ao IPTU; 20190033346, inscrita em 04/01/2019, 
referente ao TXS-COLIXO; 20190033347, inscrita em 04/01/2019, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 2.231,84 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Um 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: WALTER APARECIDA SEABRA, CPF/CNPJ: 020.312.288-70, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00522611220198272729, 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). 20190031606, 22/07/2016, 
referente ao IPTU; 20190033398, inscrita em 22/07/2016, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 2.170,70 (Dois Mil e Cento e Setenta Reais e Setenta 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: MARCOS ESTIVAL, CPF/CNPJ: 454.182.251-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00522646420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190024072, 06/03/2017, referente ao COSIP; 
20190031224, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190033420, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.314,83 (Quatro Mil e Trezentos e Quatorze Reais e 
Oitenta 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: IRACI FERREIRA BORGES, CPF/CNPJ: 377.857.531-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00525409520198272729, 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). 20190033566, 04/01/2019, 
referente ao IPTU REV; 20190033567, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 3.592,81 (Três Mil e Quinhentos e Noventa e Dois 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 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: R A DO NASCIMENTO ME, CPF/CNPJ: 01846135000135; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00370547520168272729, 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). 20160009498, datada(s) de 
05/02/2014, referente ao TLF; 20160009499, datada(s) de 05/02/2014, referente ao TLS; valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 704,62 (Setecentos e Quatro Reais e Sessenta 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: D & M PAPELARIA LTDA ME, CPF/CNPJ: 10789762000172; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00359940420158272729, 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). 20150013072, datada(s) 
de 05/02/2014, referente ao TLF; valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 410,88 (Quatrocentos e 
Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
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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: D & M PAPELARIA LTDA ME, CPF/CNPJ: 10789762000172; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00359940420158272729, 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). 20150013072, datada(s) 
de 05/02/2014, referente ao TLF; valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 410,88 (Quatrocentos e 
Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: INFORMÁTICA VITÓRIA LTDA, CPF/CNPJ: 04243182000182; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00222694520158272729, 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). J-453/2014, datada(s) 
de 30/07/2014, referente ao PROCON; valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.458,58(quatro 
mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
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: LUIZ FERNANDO CRUVINEL TEIXEIRA, CPF/CNPJ: 03908925134; 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50010206020098272729, 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). 20090017110, 
20090049925, 21329.19.24422.9, 21490.50.24422.1, 21625.42.24422.213 e 21625.42.24422.214; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.609,35 (Um mil, seiscentos e nove reais e trinta 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: NAYARA AIRES DA ROCHA, CPF/CNPJ: 01025135113; por estarem 
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 – 00006744820198272729, 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). 20170021076, datada(s) de 
05/02/2014, referente ao IPTU; 20170021077, datada(s) de  06/03/2017, referente ao IPTU; 20170021078, datada(s) de 
 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180010422, datada(s) de  04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.922,36 (Dois Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 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: OSVALDO GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 08864233172; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00011517120198272729, 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). 20180010755, datada(s) de 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180010756, datada(s) de  06/03/2017, referente ao COSIP; 20180010757, datada(s) de 
 04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.291,14 (três 
Mil e duzentos e noventa e um Reais e quatorze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: JULIANA GONCALVES NUNES, CPF/CNPJ: 17916100215; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00017025120198272729, 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). 20180011325, datada(s) 
de 28/08/2018, referente ao IPTU; 20180011326, datada(s) de  22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011327, datada(s) de 
 22/07/2016, referente ao TXS-COLIXO; 20180011328, datada(s) de  21/06/2018, referente ao IPTU-REV; 20180011330, 
datada(s) de  21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
2.276,35 (Dois Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Trinta 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: EJUÍDES DE SOUSA JARDIM, CPF/CNPJ: 33316341153; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00021892120198272729, 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). 20180010977, datada(s) de 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20180010979, datada(s) de  21/06/2018, referente ao IPTU-REV; 20180010983, datada(s) de  
22/07/2016, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.244,07 (Dois Mil e 
Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
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garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 SÓCIOS: GUSTAVO DE ALMEIDA GEISS, CPF/CNPJ: 96594632000, e PAULO 
SERGIO DE ALMEIDA MELLO, CPF/CNPJ: 40157989020; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50006753120088272729, 
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). 20080001160, datada(s) de 13/03/2008, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.101,76 (TRÊS MIL, CENTO E UM REAIS E SETENTA 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 SÓCIO: SEVERINA RAMOS CAVALCANTI, CPF/CNPJ: 11397918420; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50014813220098272729, 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). 20090069664, datada(s) de 
13/1/2009, referente ao TXL-FUNC; 21435.50.21204.190, datada(s) de 8/8/2006, referente ao TSU-PD; 21435.51.21204.190, 
datada(s) de 8/8/2006, referente ao TSU-PD ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
1.624,06 (UM MIL, CENTO E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO  REAIS 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: SERGIO PALMA CASTANHO, CPF/CNPJ: 46018905000; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00021858120198272729, 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). 20170016974, datada(s) de 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20170016975, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180010984, datada(s) de 
04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.293,83 (Dois 
Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Oitenta 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 
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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: ANTONIO CESAR DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 94554560104; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00021831420198272729, 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). 20180011675, datada(s) 
de 22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011676, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011677, datada(s) de  
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.293,83 (Dois 
Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Oitenta 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: ANATESSE MEDEIROS DE AZEVEDO, CPF/CNPJ: 59656581172; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00022281820198272729, 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). 20180011738, datada(s) 
de 04/10/2018, referente ao IPTU-REV; 20180011740, datada(s) de 22/07/2016, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.048,48 (Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: NEDIR SOARES DA COSTA, CPF/CNPJ: 86397710149; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00022698220198272729, 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). 20180011813, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; 20180011814, datada(s) de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180011815, datada(s) de 
06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.316,70 (Dois Mil e 
Trezentos e Dezesseis Reais e Setenta 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: SOLISMAR MENDES DIAS FARAH, CPF/CNPJ: 98881698153; por 
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estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00025166320198272729, 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). 20180012061, datada(s) 
de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180012062, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180012063, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.215,74 (Dois 
Mil e Duzentos e Quinze Reais e Setenta 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: MARIA DO CARMO GOMES SOUZA, CPF/CNPJ: 65851358220; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00025711420198272729, 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). 20180012157, datada(s) 
de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180012158, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180012159, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.205,02 (Dois 
Mil e Duzentos e Cinco Reais 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: MIKAELLA PINTO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 02194092188; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00035515820198272729, 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). 20180013052, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao IPTU-REV; 20180013053, datada(s) de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180013054, datada(s) de 
06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.393,53 (Dois Mil e 
Trezentos e Noventa e Três 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 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: W. F. DA COSTA, CPF/CNPJ: 11210872000109; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00039699320198272729, 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). 20180015543, datada(s) de 
31/01/2018, referente ao ISS-NFSE; 20180015545, datada(s) de 06/03/2017, referente ao TLF; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.913,68 (Sete Mil e Novecentos e Treze Reais e Sessenta e Oito 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
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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: ISABEL NERES PEREIRA, CPF/CNPJ: 27869130125; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00052915120198272729, 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). 20180014367, datada(s) de 
28/08/2018, referente ao IPTU; 20180014368, datada(s) de 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180014369, datada(s) de 
22/07/2016, referente ao TXS-COLIXO; 20180014370, datada(s) de 04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.403,78 (Três Mil e Quatrocentos e Três Reais e Setenta e Oito 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: MARIA SONIA MOTA DO NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 34239154391; 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00048212020198272729, 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). 20180014123, datada(s) 
de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180014124, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180014125, datada(s) de 
04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.353,91 (Dois 
Mil e Trezentos e Cinquenta e Três 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. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0034979-58.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JANIO 
GONCALVES PINTO, CNPJ/CPF nº 307.963.851-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “Ante o exposto, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas quitadas. 
Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data 
certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0043686-49.2018.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de EDILSON 
PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 589.266.401-59, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte 
executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0022835-86.2018.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de AUTER 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ/CPF nº 00705679000114, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida 
no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data 
certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0014701-07.2017.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de CARMELITA 
LIMA TAVARES, CNPJ/CPF nº 191.010.661-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 61 dos autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0044968-54.2020.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JOSE PEREIRA 
DA SILVA, CNPJ/CPF nº 822.015.281-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 9 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 
Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de 
mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
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Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de 
maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0044710-49.2017.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JONHSON RIOS 
LIMA SOUSA, CNPJ/CPF nº 664.706.843-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 65 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte 
executada. Honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. 
Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5000903-69.2009.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ISMAR 
FRANCISCO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 419.113.93-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 64 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data 
certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0027952-58.2018.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ESTEMAR 
OLIVEIRA DE SOUZA LOPES, CNPJ/CPF nº 642.482.911-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar 
ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O 
EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada 
Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de 
Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio 
de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0051526-76.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de AGNALDO 
SILVEIRA, CNPJ/CPF nº 782.839.301-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 
A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. 
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Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data 
certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0035169-21.2019.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de FLORENCIO 
PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 260.664.081-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte 
executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0035527-83.2019.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de CRISTIAN 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 623.264.221-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 36 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor 
de R$ 703,94 (setecentos e três reais e noventa e quatro centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via SISBAJUD no 
evento 13. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0038794-68.2016.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de OSVALDO A DE 
LIMA JUNIOR - ELETROELETRONICOS - ME, CNPJ/CPF nº 14038507000149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida 
no evento n.º 61 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários quitados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0025004-46.2018.8.27.2729  , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de AMAZON PC 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF nº 01614079000103, sendo o mesmo para 
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INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos 
acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda 
superveniente do objeto da demanda)  Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, 
por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos 
autos de eventual patrono da parte executada.  Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida 
ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de 
Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio 
de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5008927-18.2011.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de SERRALHERIA 
E VIDRACARIA PETROLINA LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 00233718000128, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada 
que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento 
n.º 49 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram 
pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. 
Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0000242-29.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de SOUZA E 
MENEZES LTDA-ME (COLÉGIO ESPECÍFICO), CNPJ/CPF nº 10689657000161, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida 
no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima 
alinhavados, e com fulcro no arts. 337, VI e 485, V, ambos do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO, em razão do reconhecimento da litispendência existente entre a presente demanda e a Ação de Execução Fiscal nº 
0045513-95.2018.827.2729. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, 
uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada.  Após o trânsito em julgado desta 
sentença, cumpridas as formalidades legais, providenciem-se as devidas baixas e arquivem-se os autos.  Intime-se. Cumpra-se. 
Palmas, data certificada pelo sistema e-proc. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0042954-97.2020.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de 
: DISTRIBUIDORA CASA DOS PORTÕES LTDA-ME, CNPJ/CPF nº 19028755000122, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"... ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no 
ínfimo valor objeto desta ação, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias, caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, 
em razão da extinção deste feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data 
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certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº  0042581-66.2020.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de TIM CELULAR 
S/S PMJT09, CNPJ/CPF nº 04.205.329/0001-40, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 
Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de 
mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de 
maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0041882-75.2020.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de FUTURA 
REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF nº  14400814000128, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para 
tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 8 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O 
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor 
objeto desta ação, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da 
extinção deste feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada 
pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0041912-13.2020.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de VILAS BOAS E 
DUARTE LTDA, CNPJ/CPF nº  09017974000152, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, nos 
termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta 
ação, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 
485, VI, do Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste 
feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0042972-21.2020.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de CASA DE 
CARNES E COMERCIO BOA VISTA, CNPJ/CPF nº 18045202000115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para 
tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O 
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor 
objeto desta ação, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
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averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da 
extinção deste feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada 
pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº  0007750-89.2020.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de DEILIANE 
BARBOSA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 825.463.711-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 13 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte 
executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00425643020208272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de IQ MATOS LEAL - 
ME, CNPJ/CPF nº 10364865000190, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 22 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos 
acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO EXTINTA A 
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 
Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de mérito. 
Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-
se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00311451820178272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de VISAO - INSTITUTO 
DE PESQUISA E OPINIAO PUBLICA LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 05137235000143, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no arts. 337, VI e 485, V, ambos do 
CPC,   JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão do reconhecimento da litispendência 
existente entre a presente demanda e a Ação de Execução Fiscal nº 0030793-60.2017.8.27.2729. Sem custas, por ser a 
Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de 
eventual patrono da parte executada. Após o trânsito em julgado desta sentença, cumpridas as formalidades legais, 
providenciem-se as devidas baixas e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema e-proc. 
GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00464738020208272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JULIANO ELIAS 
PEGO &amp; CIA LTDA, CNPJ/CPF nº 28168139000168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 05 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
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necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. 
Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos.Intime-se e cumpra-se. Palmas, data 
certificada pelo sistema.  GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00444884720188272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ALCINO CORREA 
FARIAS 38549670200 - ME, CNPJ/CPF nº 12010042000192, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ISTO POSTO, nos termos 
dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 
PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de 
mérito pela perda superveniente do objeto da demanda).Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem 
custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve 
manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do 
valor da dívida ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00425764420208272729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de THIAGO DA CRUZ 
SLOMPO, CNPJ/CPF nº 13547920000176, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da sentença proferida no evento n.º 22 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 
Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de 
mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema.  GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00425764420208272729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de CASA CAVE 
LTDA-ME, CNPJ/CPF nº 13547920000176, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da sentença proferida no evento n.º 22 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 
Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de 
mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema.  GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
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autos de Execução Fiscal nº 50354786420138272729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MOTA.COM 
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF nº 05784773000120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. 
Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data 
certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00026768820198272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LUZIANO JOSE 
DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 62596489368, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da sentença proferida no evento n.º 25 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 
Código de Processo Civil. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de 
mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00408969220188272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de RAIMUNDO 
RODRIGUES FARIAS, CNPJ/CPF nº 17513650268, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 21 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 
Código de Processo Civil.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste feito sem resolução de 
mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. 
intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00422667720168272729 proposta pelo ESTADO DO MUNICIPIO em face de JOSENILTON 
AMORIM DA SILVA, CNPJ/CPF nº 01791747388, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 49 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.Havendo onstrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. 
Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para 
o levantamento do montante no valor de R$ 717,72 (setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), com seu respectivo 
rendimento, constrito via BacenJud no evento 35. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada 
pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00393099820198272729 proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de PLANETA 
VEÍCULOS, CNPJ/CPF nº 06060916000113, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da sentença proferida no evento n.º 11 os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos 
acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda 
superveniente do objeto da demanda) Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, 
por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos 
autos de eventual patrono da parte executada. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida 
ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2363762 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00029863120188272729 
Denunciado: GERMANO ALVES CORREA DE SÁ 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00029863120188272729, tendo como 
Denunciado GERMANO ALVES CORRÊA DE SÁ, brasileiro, união estável,Bombeiro Militar, nascido aos 15/10/1982, natural de 
PortoNacional/TO, portador do RG nº 429098 SSP/TO, inscrito noCPF sob o nº 995.916.851-49, filho de Antonio de PaduaCorrêa 
de Sá e Maria Elena Alves de Sousa. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o (a) (s) 
acusado (a) (s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente 
para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor 
dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renúncia ao prazo recursal, 
está pendente tão somente as intimações do denunciado e da ofendida ou seu representante legal, no que for cabível. Intimem-
se, aguardando o prazo respectivo e concretizado o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do 
eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. 
Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O 
TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas 
as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 26 de janeiro de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, 
para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de 
costume. Palmas-TO, aos 15/03/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de 
Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 (quinze) dias. 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO vir, ou dele conhecimentos tiverem que se processa por este 
Juízo, no Cartório Criminal o Processo n.º 0001445-23.2019.8.27.2730 - Ação Penal- Procedimento Ordinário. 
Acusada:RODRIGO DA ROCHA MEDEIROS, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Palmeirópolis/TO, nascido em 
01/04/1989, filho de Divina Alves da Rocha e de Marovil Sebastião de Medeiros, CPF nº. 041.984.661-14, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. Para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Este Edital deverá ser publicado por 
uma única vez no Diário da Justiça, sob os auspícios da Justiça Gratuita, e para que ninguém possa alegar ignorância deverá ser 
atada uma cópia no placar do Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Palmeirópolis/TO., aos 23 de Março de 2021. 
Eu, Vilma Coelho Milhomens Ferreira, Técnica Judiciária de 1ª Instancia o digitei. Dr.ª Ana Paula Araújo Aires Toríbio – Juíza de 
Direito em Substituição. 
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PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0003597-75.2018.8.27.2731    
Denunciado: PEDRO VITOR MEDEIROS SOARES  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado PEDRO VITOR MEDEIROS SOARES, 
brasileiro, solteiro, office boy, Natural de Palmas-TO, nascido aos 08/07/1999, inscrito no CPF sob o n.º 076.101.861-12, filho de 
Kezia Medeiros de Oliveira, residente na Rua 15, Qd. 15, no fundo da creche, Paraíso do Tocantins/TO. E, o qual encontra-se a 
VÍTIMA HERMES INÁCIO MENDONÇA - (vítima) brasileiro, solteiro, lavrador, natuaRl de Goiatuba-GO, nascido aos 
21.06.1984, filho de Nilda Maria de Jesus e de Antonio Mendonça de Freitas, portador do RG n. 725.965-SSP/TO  e CPF n. 
000.853.001-79, residente na Rua Manoel Gomes da Rocha, St. Pouso Alegre, Paraíso-TO, fone: (63) -98498-2598, em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica a vítima qualificado(s), 
para comparecer(em) nas dependências do Edificio do Fórum local, junto a VARA CRIMINAL,  para  RESTITUIR os  o objetos 
abaixo realacionados, apreendidos nos autos a época dos fatos, tudo na conformidade da SENTENÇA lançada no evento 76 dos 
autos.  
OBJETOS A SEREM RESTITUIDOS:  
? (Um) capacete cor preta, marca Taurus Femme, sem viseira, em péssimo estado de conservação;  
? (Um) capacete sem marca aparente cor azul escuro, com viseira, em péssimo estado de conservação.  
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (22 de março de 2021). (22/03/2021). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0003448-79.2018.8.27.2731 
Acusado: JAQUIEL MONTEIRO BORGES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JAQUIEL MONTEIRO BORGES (acusado) brasileiro, união estável, comerciante, naturalidade e data de 
nascimento não informados, portador do RG nº 4333762 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.º 836.007.791-68, filho de Manoel 
Borges dos Santos e Linda das Merces Monteiro Borges, residente na Rua Tiradentes, n.º 915, Setor Jardim Paulista, Paraíso do 
Tocantins/TO, telefone: (63) 9.9231-7273, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) 
dias, efetivar o recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ seiscentos e cinquenta reais e 
noventa e dois centavos  (650,92) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo 
informado. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 22 de Março de 2021. (22/03/2021). Eu (Mikaelly 
Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal: 0008371-51.2018.8.27.2731 
Acusado: SOLANO DIVINO GOMES SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado  SOLANO DIVINO GOMES SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 12/05/2000, filho de 
Divino Francisco e Fernanda Teixeira Gomes Silva, residente na Rua Residencial 11, nº 2147, Setor Nova Fronteira, Paraíso 
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do Tocantins, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica INTIMADO nos termos do art. 164, caput da Lei nº 7.2010/84, para no prazo de 10 (dez) dias, efetivar o 
recolhimento da pena de multa ou nomear bens à penhora, no valor de R$ 343,05 ( trezentos e quarenta três reais e cinco 
centavos) mediante recolhimento na Guia de Recolhimento da União no link abaixo informado. Deverá ser recolhido e 
comprovado o recolhimento no processo. Deverá ser recolhido e comprovado o recolhimento no processo. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
Unidade Gestora (UG): 200333 / Código de Recolhimento: 14600-5 
Departamento Penitenciário Nacional 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 22 de Março de 2021. (22/03/2021). Eu (Mikaelly 
Cristina Montelo Sousa)-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0006153-79.2020.8.27.2731 
Denunciado: PABLO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado PABLO HENRIQUE FERREIRA DOS 
SANTOS, brasileiro, nascido em 03/10/2001, natural de São Raimundo Nonato/PI, filho de Glaucinea Ferreira dos Santos, 
inscrito no CPF 080.951.811-29, residente na Rua 03, Setor Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins/TO ou Rua Holanda, Setor 
Vila Regina, Paraíso do Tocantins/TO., atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, § 
2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP, no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, e no art. 15 da Lei 10.826/03, em concurso formal impróprio 
(art. 70, segunda parte, do CP), e, os dois primeiros, sob os rigores da Lei 8.072/90. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro 
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (22 de Março de 
2021). (22/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0000231-23.2021.8.27.2731 
Denunciado: WANDERSON PEREIRA LIMA  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado WANDERSON PEREIRA LIMA, 
brasileiro, Auxiliar de produção, nascido em 18.02.1992, natural de Cristalândia/TO, filho de Maria das Merces Pereira Barros e 
Antônio Oliveira Lima, CPF nº 039.632.201-80, residente na Rua Canarinho, Chácara Portal do Sul, Loteamento Próximo a 
Frango norte, em Paraíso do Tocantins/TO., atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
147 do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certi ficou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (22 de Março de 2021). 
(22/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0005297-52.2019.8.27.2731 
Denunciado: JOÃO DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
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FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado JOÃO DA SILVA (Acusado), brasileiro, 
nascido aos 24/06/1965, filho de Joana Maria da Silva e de Antônio da Silva, inscrito no CPF sob o nº 318.576.552-49, residente 
na Avenida JK, próximo à SUCAN, Setor Universitário, Conceição do Araguaia/PA. atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do artigo 302, §1º, inciso III , da Lei nº 9.503/97. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, 
cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (15 de Março de 
2021). (15/03/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Esagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO 
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 0004443-29.2017.8.27.2731 
Acusado: ANILSON FEITOSA DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado ANILSON FEITOSA DA SILVA, brasileiro, união estável, serviços gerais, nascido em 16.08.1995, 
natural de Buriti do Tocantins/TO, filho de José Rodrigues da Silva e Iracy Santos Feitosa, residente na RUA LUZIMAR 
EVARISTO DE OLIVEIRA, Nº 1029, SETOR POUSO ALEGRE, NESTA CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS, fone: 63 
99998 7145, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou 
assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do 
Estado para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANILSON FEITOSA DA SILVA, em relação ao delito capitulado no 
artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, face à ocorrência do instituto da decadência, nos termos do artigo 107, 
inciso IV, do Código Penal, c.c. o artigo 38, do Código de Processo Penal. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Paraíso do Tocantins, 26 de março de 2020." Para conhecimento de todos é passado 
o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (22 de Março de 2021). (22/03/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0003195-23.2020.8.27.2731 
Acusado: CELIO WANDERLEY SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado CELIO WANDERLEY SILVA, o qual se encontra a VÍTIMA Lorrane Conceição Maciel, nascida em 
17/08/1994, filha de Damião Maciel da Silva e de Edileusa Conceição da Silva, inscrita no CPF 017.115.112-77 e no RG 
2980579-1, residente na Av. Independência n. 57 Posta Restante, Rendenção/PA, em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da SENTENÇA 
CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, julgo 
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR CÉLIO WANDERLEY SILVA, devidamente qualificado nos 
autos, como incurso nas penas do artigo 129, § 1º, incisos I, e artigo 147, caput, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, sob os 
rigores da Lei n.º 11.340/06. PENA DEFINITIVA: fica o réu CÉLIO WANDERLEY SILVA, definitivamente condenado à pena de 2 
(dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Destaco que, atualmente, as penas de reclusão e de detenção são 
cumpridas, no Município de Paraíso, efetivamente da mesma maneira: se regime fechado na Casa de Prisão Provisória, se 
regime semiaberto também na Casa de Prisão Provisória, mediante pernoite e se regime aberto, mediante comparecimento 
mensal em Juízo e imposição de outras condições. Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo ao réu no cumprimento 
sobreposto das penas de reclusão e de detenção. Sobre o artigo 76 do Código Penal, a lei, quando fala em pena mais grave, não 
está se referindo à quantidade ou outro elemento, mas à sua qualidade, ou seja, a reclusão, detenção e prisão simples. 
Antigamente, existia uma diferença na execução dessas penas. Hoje em dia, contudo, não se faz mais esta distinção, executam-
se do mesmo modo todas elas. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal e em face das 
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circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo diploma, mormente pela reincidência, determino o cumprimento inicial da pena 
no regime SEMIABERTO. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão dos delitos terem 
sido cometidos com violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal)." Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (22 de Março de 2021). (22/03/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL Nº 2331016 - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 1ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível desta 
Comarca de Pedro Afonso-TO, 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 Interdição nº: 
00023895020188272733, ajuizada por EDILSON PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, agente comunitário de saúde, 
nascido em 04.09.1970, filha de VITORIA PEREIRA DA SILVA e JOÃO PINHEIRO DA SILVA, portador da CIRG nº 7.129, 
SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº 380.614.302-15, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 677, Setor 
Aeroporto, Bom Jesus do Tocantins/TO, em face de JOSÉ ADONEL PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 
22.07.1962, filho de VOTORIA PEREIRA PINHEIRO e JOÃO PINHEIRO DA SILVA, portador da CIRG nº 1.081.266, SSP/TO, e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF n. 389.402.051-20, residente e domiciliado no mesmo endereço que o Requerente,. 
Pela Juíza, no evento-16, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: DISPOSITIVO ISTO POSTO, pelo 
contexto fático e probatório dos autos, com amparo no art. 754 e seguintes do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e DECRETO a INTERDIÇÃO de JOSÉ 
ADONEL PINHEIRO DA SILVA, declarando – o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente todos e quaisquer atos da vida 
civil, nomeando para o munus de sua curatela seu irmão EDILSON PINHEIRO DA SILVA. Face o disposto pelo art. 1.773 do 
Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizado 
a vender bens do interditando sem autorização judicial.   Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a 
presente interdição junto ao Registro Civil do interditado. Defiro a gratuidade da justiça. Publique – se. Intimem – se. Cumpra – 
se. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Pedro Afonso - TO, datado e 
certificado pelo sistema E-proc. Documento eletrônico assinado por LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.  
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Pedro Afonso-TO, aos 10 de março de 2021. Eu, Lucileide Carvalho Nunes – Diretora de Secretaria, que o 
digitei e conferi. 
 

PIUM 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Comarca de Pium/TO, na forma da 
lei, etc, DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte requerida, VAINER MOURÃO DA SILVA, brasileiro,união estável, dados pessoais 
desconhecidos, o qual pode ser localizado na Rua 8, nº 114, Qd. 12, Lt. 04, Jardim Vitória ou Rua Francisco Correia Neves, nº 
135, Centro, Quirinópolis - GO, para tomar conhecimento do Despacho proferido no Termo de Audiência do evento 112 dos 
autos n. 0000506-28.2019.8.27.2735-chave n. 145798735719, que lhe move GABRIELLY FERREIRA MOURÃO - representada 
por sua avó, DEUSINA FERREIRA LIMA. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, DIVINA LÚCIA GOMES ARAÚJO LOPES, Técnica 
Judiciária que digitei e subscrevi. Pium-TO, 19 de março de 2021. Assinado eletronicamente, Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de 
Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA ) DIAS.  
O Doutor WILLIAN TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se os autos de Ação Inventário n.º 5000148-53.2011.8.27.2736, em que PAULINA RIBEIRO DE SOUSA LEANDRO, 
move em face BASÍLIA RIBEIRO DE SOUSA, sendo o presente para CITAR Antônio Ribeiro de Sousa, para os termos da ação 
supra citada, e, para responder a presente no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como 
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verdadeiros os fatos articulados pela parte autora art. 344 do CPC.  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez em Jornal de ampla 
circulação e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, 17/03. Eu, Flávia 
Coelho Gama Klein, Técnico Judiciário, que digitei e subscrevo. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) 
O Dr. Willian Trigílio da Silva , MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma daLei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal nº5000209-40.2013.827.2736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em 
desfavor de ADRIANO CARVALHO DA ANUNCIAÇÃO denunciado nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal, sendo o 
presente para intimar o réu ADRIANO CARVALHO DA ANUNCIAÇÃO brasileiro, solteiro, lavrador nascido aos 04/02/1992, filho 
de José Tertliano da Anunciação e Nilza Carvalho da Anunciação, residente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 
sentença proferida nos autos epígrafe, cujo dispositivo passo a transcrever: "DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o denunciado ADRIANO CARVALHO DA ANUNCIAÇÃO, 
devidamente qualificado nos autos, quanto ao crime previsto no artigo 155, caput do Código Penal - CP, conforme previsão do 
art. 386, III do CPP. Custas processuais suspensas na forma do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE com 
as anotações e baixas de praxe. Oficie-se o Instituto de Identificação para as anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.  
Em 05 de dezembro de 2019". e, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 22 de março de 2021. Eu. Ezelto Barbosa de 
Santana, Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. Willian Trigílio da Silva Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00171438220188272737 
Ação: Ação  Penal 
Acusado: RAILANDER RODRIGUES NOGUEIRA 
O Dr. GILSON COLEHO VALADRES, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial o(a) sentenciado (a), que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de 
Ação Penal nº. 00171438220188272737, em que figura como acusado(a) RAILANDER RODRIGUES NOGUEIRA, brasileiro, 
solteiro, sem ocupação definida, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 01 de agosto de 1993, filho de Elissandra Rodrigues 
Silva e Welton Rodrigues Nogueira, que estando em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-lo(a), INTIME-O(A 
pessoalmente, por meio deste para que no prazo de  10 dias  constitua um novo advogado. Advertência: Caso o acusado não 
constitua um novo advogado, ser-lhe-á nomeado um defensor dativo. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, aos 18 de março de 2021. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, estagiária, Subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZ0 DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00013284020218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): LUCIANO MOURA GOMES 
O Dr. GISON COELHO VALADARES, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação 00013284020218272737,  que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) LUCIANO MOURA GOMES, brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de Brejinho de 
Nazaré/TO, nascido aos 12/10/1984, filho de Paulo Gomes da Silva e Vitalina Moura Gomes, que fica(m) CITADO(S) para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir 
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 00071732420198272737, que a 
Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção do 
artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (redação anterior à Lei 13.654/18 –.Devendo constituir advogado para 
promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) 
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) e se ver(em) processar, promover(em) 
sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. 
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Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos 23 de março de 2021. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, estagiária. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PORTO NACIONAL 

1ª Vara Cível 
  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001347-10.2011.8.27.2737/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: HELENA ANTUNES DE LIMA 
RÉU: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO JACÓ 
RÉU: ANTENOR HIPOLITO DA SILVA 
  

EDITAL Nº 2213538 
  

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor ADHEMAR CHUFALO FILHO - MM. Juiz de Direito 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 autos Processo nº Autos virtuais PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001347-
10.2011.8.27.2737/TO cHAVE 637672949415 - AUTOR: BANCO DA AMAZONIA s/A -RÉU: HELENA ANTUNES DE LIMA - 
RÉU: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO JACÓ - RÉU: ANTENOR HIPOLITO DA SILVA POR este meio Citar 
HELENA ANTUNES DE LIMA, brasileira, CPF 072.112.038- 54, nos autos em epígrafe, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para tome conhecimento da presente ação e no prazo legal, caso queira, contestar o feito sob pena de revelia.Para que 
não aleguem ignorância , mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. Tudo conforme Eventos: 01 e 
104 – Petição Inicial e Despacho/Decisão. INFORMAÇÃO: Informo ainda que os autos poderão ser acessados por meio do sitio: 
eproc.tjto.jus.br / e-Proc 1ª / consulta pública / rito ordinário / nº do processo e chave (nr. estes informados acima). 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de Fevereiro do ano 
de dois mil e vinte um (22/02/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADHEMAR CHUFALO FILHO - Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Porteira 
dos Auditórios –Técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso. 
Documento eletrônico assinado por ADHEMAR CHUFALO FILHO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
2213538v2 e do código CRC bbbca5a6. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADHEMAR CHUFALO FILHO 
Data e Hora: 26/2/2021, às 11:55:46 
 

PALMAS 
3ª Vara Cível 

  
DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016301-58.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: NALVO COELHO ARRUDA 

EDITAL Nº 2410094 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 
ação supramencionada, que tem como objeto pedido de Desapropriação, para, em querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 
oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. 
DESPACHO: " [...]III - DISPOSITIVO, Ante o exposto: a) Rejeito a preliminar de nulidade do laudo de avaliação juntado pela 
requerente; b) declaro saneado o presente feito, delimitadas as questões de fato e de direito, e mantido o ônus probatório na 
forma prevista no artigo 373, do CPC; c) Determino a realização de prova pericial para definição do valor da justa indenização, 
sendo que os honorários periciais deverão ser rateados entre as ambas, conforme  o  artigo  95  do  Código  de  Processo  Civil;  
d)  Determino  ao  cartório a expedição de edital para conhecimento de terceiros interessados com prazo de 10 dias (art. 34, DL 
3.365/41), cuja publicação deverá ser comprovada nos autos em 15 dias; e) Após a comprovação da publicação do edital para 
conhecimento de terceiros, defiro o pedido do requerido de levantamento de 80% do valor depositado, devendo, para tanto, 
informar os dados bancários para transferência em 15 dias; f) Determino ao autor que comprove, em 15 dias, o registro da 
imissão provisória na posse à margem da matrícula do imóvel (art. 165, I, 36, da Lei de Registros Públicos c/c o § 4º do art. 15, 
do Decreto-lei nº 3.365/41); Intimem- se as partes para, querendo, impugnarem a presente decisão de saneamento em 05 dias , 
findo o qual a decisão tornar-se-á estável (art. 357, § 1º, CPC). Havendo impugnação, intime-se a parte contrária para 
manifestar-se em 15 dias. Em seguida, conclua-se o feito para decisão. Não havendo impugnação, desde já, declaro estabilizada 
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a presente decisão e DETERMINO O QUE SEGUE: Nomeio Adriano Junqueira dos Santos, engenheiro agrônomo, devidamente 
cadastrado no sistema E-proc, para realizar a perícia nos presentes autos. A perícia ficará delimitada a apurar o valor das duas 
áreas que serão atingidas na mesma propriedade, matrícula nº 90.907, sendo uma área de 2,6737ha e uma segunda área de 
3,7762ha, situado no município de Palmas-TO. Nomeio o perito supramencionado, independentemente de compromisso (artigo 
466, “caput” e §1º, do CPC), o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 
sua proposta de honorários periciais, dados bancários para respectivo pagamento e data da perícia, cujo ônus do pagamento é 
da parte requerida. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de honorários. 
Após, intime-se as partes para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalta-se que o 
laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação do respectivo depósito em pagamento dos 
honorários devidos, bem como que as partes deverão ser intimadas, previamente, da data, hora e local designados pelo perito 
para ter início a produção da prova pericial nos termos do artigo 474 e para o fim do artigo 469 do Código de Processo Civil.  Por 
fim, defiro desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor no início da perícia e o restante no final, após 
conclusão da mesma, nos termos do artigo 465, §4º, do aludido Códex, determinando a expedição do competente alvará em 
nome do perito. Com o laudo nos autos, expeça-se alvará quanto ao restante dos honorários, ouvindo-se partes em 15 (quinze) 
dias. Com ou sem qualquer manifestação das partes, decorrido o prazo acima mencionado, determino que seja designada a 
audiência de instrução e julgamento, devendo a Escrivania tomar todas as precauções necessárias para a realização do ato. 
Intime- se. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito." 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Editais 
  

Edital Nº 78 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000002417-9 
REQUERENTES: ADOLFO AMARO MENDES, BALDUR ROCHA GIOVANNINI, CIRO ROSA DE OLIVEIRA E GILSON 
COELHO VALADARES 
REFERENTE: EDITAL Nº 13 / 2021 - ACESSO A CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura em sua 2ª Sessão Virtual, realizada entre os dias 18 e 22 de março de 
2021, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João Rigo, votou preliminarmente em HABILITAR o 
magistrado ADOLFO AMARO MENDES por atender plenamente os requisitos legais, o que o torna APTO a prosseguir no 
certame de Acesso ao cargo de Desembargador pelo critério de Antiguidade. 
Foram homologadas as desistências dos magistrados Baldur Rocha Giovannini, Ciro Rosa de Oliveira e Gilson Coelho 
Valadares. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 23/03/2021, às 15:33, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006 
 
Edital Nº 80 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
SEI Nº 21.0.000002210-9 
REQUERENTES: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, RODRIGO DA 
SILVA PEREZ ARAÚJO E  ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
REFERENTE: Edital Nº 11 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI - REMOÇÃO/PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO pelo critério 
de Antiguidade ou TITULARIZAÇÃO DE JUIZ SUBSTITUTO para a 2ª Vara da Comarca de 3ª Entrância de Augustinópolis - TO 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO  – Presidente do Conselho da Magistratura 
DECISÃO PROFERIDA: O Conselho da Magistratura em sua 2ª Sessão Virtual, realizada entre os dias 18 e 22 de março de 
2021, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Desembargador João Rigo, votou preliminarmente no sentido de: 
a. HABILITAR os magistrados HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDA e FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA por 
atenderem plenamente os requisitos legais, o que os tornam APTOS à Promoção pelo critério de Antiguidade para 
preenchimento da vaga da 2ª Vara da Comarca de 3ª Entrância de Augustinópolis; 
b. Retornar os autos à Presidência deste Conselho para os fins de TITULARIZAÇÃO DE JUIZ SUBSTITUTO, de acordo com a 
ordem de Classificação no V Concurso para juízes, no caso de eventual desistência dos magistrados habilitados para promoção. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 23/03/2021, às 15:32, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 
PROCESSO 19.0.000038880-0 
INTERESSADO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 
ASSUNTO Telefonia Móvel Pessoal Corporativo – SMPC 

Decisão Nº 1136, de 22 de março de 2021 
Versam os presentes autos sobre a realização de licitação visando à contratação de empresa para prestação continuada de 
serviços de Telefonia Móvel Pessoal Corporativo – SMPC, com fornecimento de aparelhos celulares, tablets e modens, todos em 
comodato, bem como para prestação de serviço móvel à Internet (plano de dados), em atendimento às demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, a 
Manifestação do SERTEL (evento 3594154) e da COLIC (evento 3603883), bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 
3605524), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3608245), ao tempo em que CONHEÇO e, no 
mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso manejado pela empresa CLARO S.A. (evento 3562265) para ANULAR o 
Pregão Eletrônico 1/2021, nos termos do que dispõem o art. 49 da Lei 8.666/1993, bem como as Súmulas 346 e 473 do 
Supremo Tribunal Federal. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. COLIC para dar ciência aos licitantes; e 
3. DTINF/SERTEL para ciência e inauguração de novo procedimento licitatório, cujo objeto seja cautelosamente definido, de 
modo a evitar novas intercorrências, porquanto militam em desfavor da Administração. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 712, de 23 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, VI, do Regimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, c/c art. 35, da Lei 
Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e o contido no processo SEI nº 21.0.000003149-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover a servidora Patrícia Urcino Idehara, Oficiala de Justiça Avaliadora da Comarca de Ponte Alta do Tocantins, para 
a Comarca de Palmas. 
Parágrafo único. Fica mantida a lotação determinada pela Portaria nº 1.176, de 2 de julho de 2020. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 714, de 23 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006113-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Emanuela da Cunha Gomes, titular da Comarca de Aurora do 
Tocantins, para exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC) da Comarca de Aurora do Tocantins. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 91, de 14 de janeiro de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

  
Portaria Nº 676/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 18 de março de 2021 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Almas/TO à 
distância, por meio de videoconferência e trabalho remoto, diante das medidas de 
enfrentamento do vírus COVID-19. 

  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, e a Portaria Nº 641/2021 - 
CGJUS/ASJECGJUS, de 15 de março de 2021, que instituíram os calendários de correições para o ano de 2021, conforme o 
constante no processo SEI nº 20.0.000027132-3; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO o regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e judiciais no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 09, de 15 de março de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça e 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça por meio virtual, inclusive com 
possibilidade das reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o previsto no art. 9º da Portaria 
Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, e na Subseção II do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; e 
CONSIDERANDO a necessidade de realização, por via remota, da inspeção ordinária programada para ocorrer na Comarca de 
Almas, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar que os trabalhos de inspeção nas serventias extrajudiciais e setores administrativos e judiciais da 
COMARCA DE ALMAS sejam realizados remotamente, por videoconferência, no período de 05 a 17 de abril de 2021, com 
solenidade de abertura, por videoconferência, a ser realizada no dia 06 de abril de 2021, às 14:00 horas, com transmissão pelo 
canal oficial do Tribunal de Justiça do Tocantins no youtube. 
Parágrafo único. Os trabalhos de inspeção serão realizados das 12h às 18 horas, devendo permanecer à disposição da 
Corregedoria-Geral pelo menos um servidor designado pelo magistrado e, em se tratando de serventia extrajudicial, um 
funcionário designado pelo delegatário, com conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção, conforme 
cronograma de atividades definido. 
Art. 2º. O cronograma das atividades de inspeção será informado à Diretoria do Foro e às serventias extrajudiciais por meio de 
expediente em que constarão os horários de realização das videoconferências. 
Art. 3º. Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da 
Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi e Roniclay Alves de Morais. 
Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas unidades administrativas e judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores 
Célia Regina Cirqueira Barros, Fernanda Pontes Alcântara, Lilian Carvalho Lopes, Michele de Souza Costa Romero e Rogério 
Liria Bertini. 
Art. 5º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais serão acompanhados e executados pelos servidores Rainor 
Santana da Cunha, Joyce Coelho Nogueira, Raquel Cristina Ribeiro Coimbra, Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos 
Santos. 
Art. 6º. Eventuais sugestões, elogios ou reclamações poderão ser apresentadas, preferencialmente, por meio de formulário 
eletrônico, disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça, ou ainda pelo e-mail corregedoria@tjto.jus.br. 
Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedor (a)-Geral da Justiça 
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Portaria Nº 677/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 18 de março de 2021 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Aurora do 
Tocantins/TO à distância, por meio de videoconferência e trabalho remoto, diante das 
medidas de enfrentamento do vírus COVID-19. 

  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, e a Portaria Nº 641/2021 - 
CGJUS/ASJECGJUS, de 15 de março de 2021, que instituíram os calendários de correições para o ano de 2021, conforme o 
constante no processo SEI nº 20.0.000027132-3; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO o regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e judiciais no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 09, de 15 de março de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça e 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça por meio virtual, inclusive com 
possibilidade das reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o previsto no art. 9º da Portaria 
Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, e na Subseção II do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; e 
CONSIDERANDO a necessidade de realização, por via remota, da inspeção ordinária programada para ocorrer na Comarca de 
Aurora do Tocantins, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar que os trabalhos de inspeção nas serventias extrajudiciais e setores administrativos e judiciais da 
COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS sejam realizados remotamente, por videoconferência, no período de 05 a 17 de 
abril de 2021, com solenidade de abertura, por videoconferência, a ser realizada no dia 06 de abril de 2021, às 14:00 
horas, com transmissão pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Tocantins no youtube. 
Parágrafo único. Os trabalhos de inspeção serão realizados das 12h às 18 horas, devendo permanecer à disposição da 
Corregedoria-Geral pelo menos um servidor designado pelo magistrado e, em se tratando de serventia extrajudicial, um 
funcionário designado pelo delegatário, com conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção, conforme 
cronograma de atividades definido. 
Art. 2º. O cronograma das atividades de inspeção será informado à Diretoria do Foro e às serventias extrajudiciais por meio de 
expediente em que constarão os horários de realização das videoconferências. 
Art. 3º. Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da 
Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi e Roniclay Alves de Morais. 
Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas unidades administrativas e judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores 
Célia Regina Cirqueira Barros, Fernanda Pontes Alcântara, Lilian Carvalho Lopes, Michele de Souza Costa Romero e Rogério 
Liria Bertini. 
Art. 5º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais serão acompanhados e executados pelos servidores Rainor 
Santana da Cunha, Joyce Coelho Nogueira, Raquel Cristina Ribeiro Coimbra, Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos 
Santos. 
Art. 6º. Eventuais sugestões, elogios ou reclamações poderão ser apresentadas, preferencialmente, por meio de formulário 
eletrônico, disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça, ou ainda pelo e-mail corregedoria@tjto.jus.br. 
Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedor (a)-Geral da Justiça 
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Portaria Nº 678/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 18 de março de 2021 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Taguatinga/TO à 
distância, por meio de videoconferência e trabalho remoto, diante das medidas de 
enfrentamento do vírus COVID-19. 

  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, e a Portaria Nº 641/2021 - 
CGJUS/ASJECGJUS, de 15 de março de 2021, que instituíram os calendários de correições para o ano de 2021, conforme o 
constante no processo SEI nº 20.0.000027132-3; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO o regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e judiciais no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 09, de 15 de março de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça e 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça por meio virtual, inclusive com 
possibilidade das reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o previsto no art. 9º da Portaria 
Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, e na Subseção II do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; e 
CONSIDERANDO a necessidade de realização, por via remota, da inspeção ordinária programada para ocorrer na Comarca de 
Taguatinga, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar que os trabalhos de inspeção nas serventias extrajudiciais, cadeia pública e setores administrativos e 
judiciais da COMARCA DE TAGUATINGA sejam realizados remotamente, por videoconferência, no período de 05 a 17 de 
abril de 2021, com solenidade de abertura, por videoconferência, a ser realizada no dia 06 de abril de 2021, às 14:00 
horas, com transmissão pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Tocantins no youtube. 
Parágrafo único. Os trabalhos de inspeção serão realizados das 12h às 18 horas, devendo permanecer à disposição da 
Corregedoria-Geral pelo menos um servidor designado pelo magistrado e, em se tratando de serventia extrajudicial ou cadeia 
pública, um funcionário designado pelo delegatário/chefe da unidade, com conhecimento para prestar informações à equipe da 
inspeção, conforme cronograma de atividades definido. 
Art. 2º. O cronograma das atividades de inspeção será informado à Diretoria do Foro, às serventias extrajudiciais e à cadeia 
pública por meio de expediente em que constarão os horários de realização das videoconferências. 
Art. 3º. Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da 
Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi e Roniclay Alves de Morais. 
Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas unidades administrativas e judiciais, assim como na cadeia pública, serão acompanhados e 
executados pelos servidores Célia Regina Cirqueira Barros, Fernanda Pontes Alcântara, Lilian Carvalho Lopes, Michele de 
Souza Costa Romero e Rogério Liria Bertini. 
Art. 5º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais serão acompanhados e executados pelos servidores Rainor 
Santana da Cunha, Joyce Coelho Nogueira, Raquel Cristina Ribeiro Coimbra, Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos 
Santos. 
Art. 6º. Eventuais sugestões, elogios ou reclamações poderão ser apresentadas, preferencialmente, por meio de formulário 
eletrônico, disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça, ou ainda pelo e-mail corregedoria@tjto.jus.br. 
Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedor (a)-Geral da Justiça 
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Portaria Nº 679/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 18 de março de 2021 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Dianópolis/TO à 
distância, por meio de videoconferência e trabalho remoto, diante das medidas de 
enfrentamento do vírus COVID-19. 

  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, e a Portaria Nº 641/2021 - 
CGJUS/ASJECGJUS, de 15 de março de 2021, que instituíram os calendários de correições para o ano de 2021, conforme o 
constante no processo SEI nº 20.0.000027132-3; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO o regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e judiciais no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 09, de 15 de março de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça e 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça por meio virtual, inclusive com 
possibilidade das reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o previsto no art. 9º da Portaria 
Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, e na Subseção II do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; e 
CONSIDERANDO a necessidade de realização, por via remota, da inspeção ordinária programada para ocorrer na Comarca de 
Dianópolis, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar que os trabalhos de inspeção nas serventias extrajudiciais, casa de prisão provisória e 
setores administrativos e judiciais da COMARCA DE DIANÓPOLIS sejam realizados remotamente, por videoconferência, no 
período de 05 a 17 de abril de 2021, com solenidade de abertura, por videoconferência, a ser realizada no dia 06 de abril de 
2021, às 14:00 horas, com transmissão pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Tocantins no youtube. 
Parágrafo único. Os trabalhos de inspeção serão realizados das 12h às 18 horas, devendo permanecer à disposição da 
Corregedoria-Geral pelo menos um servidor designado pelo magistrado e, em se tratando de serventia extrajudicial ou casa de 
prisão provisória, um funcionário designado pelo delegatário/chefe da unidade, com conhecimento para prestar informações à 
equipe da inspeção, conforme cronograma de atividades definido. 
Art. 2º. O cronograma das atividades de inspeção será informado à Diretoria do Foro, às serventias extrajudiciais e à casa de 
prisão provisória por meio de expediente em que constarão os horários de realização das videoconferências. 
Art. 3º. Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da 
Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi e Roniclay Alves de Morais. 
Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas unidades administrativas e judiciais, assim como na casa de prisão provisória, serão 
acompanhados e executados pelos servidores Célia Regina Cirqueira Barros, Fernanda Pontes Alcântara, Lilian Carvalho Lopes, 
Michele de Souza Costa Romero e Rogério Liria Bertini. 
Art. 5º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais serão acompanhados e executados pelos servidores Rainor 
Santana da Cunha, Joyce Coelho Nogueira, Raquel Cristina Ribeiro Coimbra, Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos 
Santos. 
Art. 6º. Eventuais sugestões, elogios ou reclamações poderão ser apresentadas, preferencialmente, por meio de formulário 
eletrônico, disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça, ou ainda pelo e-mail corregedoria@tjto.jus.br. 
Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedor (a)-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000003505-7 

INTERESSADO Centro de Educação Infantil - CEI, DIGER 

ASSUNTO Contratação direta por dispensa de licitação. 

Decisão Nº 1140 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os autos de contratação direta por dispensa de licitação, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de análise de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água da piscina do CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL/TJTO - CEI, com mão-de-obra técnica especializada e entrega imediata, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 
 8.666/93. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3608958), as informações prestadas pela CCOMPRAS 
(evento 3597000), como também a existência de reserva orçamentária (evento 3603165), no exercício das atribuições conferidas 
pelo artigo1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação da 
empresa FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIA DO TOCANTINS - FAPTO, CNPJ  06.343.763/0001-11?, com 
valor total de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais), conforme proposta acostada ao evento 3596994. 
À SPADG para a publicação desta decisão. 
Concomitantemente, ao CEI/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 711/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 23 de março de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a aquisição de plataforma de automação de marketing e 
serviço de e-mail marketing online, com capacidade para inclusão de 500 contatos,  nos termos do procedimento administrativo 
SEI nº 21.0.000004809-4. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213 - Integrante requisitante;  
II - Rondinelli Moreira Ribeiro, matrícula 352149 - Integrante requisitante; 
III - Brunno Campos de Oliveira, matrícula 241070 - Integrante técnico; 
IV - Gabriel Wermuth Stroligo , matrícula 352573 - Integrante técnico substituto;  
V - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula 352918 - Integrante Administrativo; 
VI - José Ribeiro Neto, matrícula 358235 - Integrante Administrativo Substituto.  
Art. 3º Cabe à Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000004991-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00603 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Afonso Armando Konzen 
CPF: 179.566.680-34                          
OBJETO: Empenho destinado 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. 
VALOR TOTAL: R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta 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: 22 de março de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021- SRP 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP NOS ITENS 1 a 11 

COM COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP NOS ITENS 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 
 AMPLA CONCORRÊNCIA NOS ITENS 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31 

  
Processo nº 20.0.000025350-3- UASG 925814-SRP 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2021 
Tipo: Menor preço por Item. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para aquisição de móveis (poltronas, 
longarinas e sofás) para atendimento das demandas deste Poder Judiciário. 
Disponibilidade do Edital: Dia 24 de março de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 08 de abril de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br /Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 23 de março de 2021. 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021- SRP 

 AMPLA CONCORRÊNCIA 
  

Processo nº 20.0.000024319-2- UASG 925814-SRP 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2021 
Tipo: Menor preço por Item. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição futura de doses de vacina influenza, para atender as necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 24 de março de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 08 de abril de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br /Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 23 de março de 2021. 

Ênio Carvalho de Souza 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021- SRP 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 
  

Processo nº 21.0.000002907-3- UASG 925814-SRP 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2021 
Tipo: Menor preço por Item. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para a aquisição de elementos filtrantes (refil) para purificadores de água (SoftPlus), a fim de atender 
as necessidades deste Tribunal de Justiça (TJ-TO) e demais unidades judiciárias do Estado do Tocantins. 
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Disponibilidade do Edital: Dia 24 de março de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 08 de abril de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br /Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 23 de março de 2021. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro 

  
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2017 
PROCESSO 17.0.000000845-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tatiane Vieira de Carvalho Léda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 15/2017, firmado entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins e Tatiane Vieira de Carvalho Léda?, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
1294875, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de 
psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro 
Afonso. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 15/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000000845-1, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000016841-7 
CONTRATO Nº. 52/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Extinto Comércio e Recarga de Extintores - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O Presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 8.1, da Cláusula Oitava do Contrato nº 52/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Extinto Comércio e Recarga de Extintores - Ltda, conforme Informação 
nº 8156/2021 - SEOFIN, evento 3604482 e Notas de Empenhos 2021NE00594 e 2021NE00595, eventos 3604025 e 3604026, 
passando o referido item a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA OITAVA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada: 
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris 
Classificação Orçamentária: 06010.02.122.1145.4204 
Natureza da Despesa: 33.90.30 e 33.90.39 
Fonte do Recurso: 0240 
[...]". 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000016838-7 
CONTRATO Nº. 54/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Extimpalmas Comércio de Equipamentos de Segurança – Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O Presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 8.1, da Cláusula Oitava do Contrato nº 54/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Extimpalmas Comércio de Equipamentos de Segurança - Ltda, 
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conforme Informação nº 8114/2021 - SEOFIN, evento 3604035 e Detalhamento Dotação nº 2021DD00532, evento 3604527, 
passando o referido item a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA OITAVA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada: 
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris 
Classificação Orçamentária: 06010.02.122.1145.4204 
Natureza da Despesa: 33.90.30 e 33.90.39 
Fonte do Recurso: 0240 
[...]". 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO 21.0.000002978-2 
CONTRATO Nº 65/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Solution Comércio e Serviços EIRELI 
OBJETO: Aquisição de frigobar e refrigerador/geladeira para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 12.991,00 (doze mil novecentos e noventa e um reais)?, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir de sua assinatura ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO 21.0.000002978-2 
CONTRATO Nº 66/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tocantins Purificadores e Eletrodomésticos – Ltda 
OBJETO: Aquisição de purificador para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir de sua assinatura ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 24/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2020 
PROCESSO 21.0.000003715-7 
CONTRATO Nº 57/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: KG Ferraz EIRELI - ME 
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e o reabastecimento de água mineral, para atender as necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 70.176,40 (setenta mil, cento e setenta e seis reais e 
quarenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
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VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigência a partir de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 52/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020  
PROCESSO 20.0.000018061-1 
CONTRATO Nº 68/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Objectti Soluções – Ltda 
OBJETO : Aquisição de certificado digital ACSS SSL A1, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto 
no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo do prazo de garantia. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 448/2021, de 22 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLAUDIA ROMAO NICEZIO, matrícula nº 100584, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 22/03 a 16/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 16/04/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 04 a 29/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nilson Afonso Da Silva 
Diretor do Foro Substituto 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 189/2021, de 22 de março de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 2021/87466;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora GISELE DA CONCEICAO SOUSA, matrícula nº 81260, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS, matrícula nº 183249, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS no período de 22/03/2021 a 30/03/2021, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 190/2021, de 23 de março de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4927 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021 57 

 

 
 

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 2021/87534;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora RAQUEL MENDES ARANTES, matrícula nº 240171, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA, matrícula nº 141957, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 08/03/2021 a 19/03/2021, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 449/2021, de 23 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 LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ, matrícula nº 81652, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
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 11/04 a 10/05/2022, 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 450/2021, de 23 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 DAYVID DUARTE PEREIRA REIS, matrícula nº 353595, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 20/03 a 18/04/2021, a partir de 20/03/2021 até 18/04/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 30/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 451/2021, de 23 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 ELISIÁRIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DA SILVA, matrícula nº 353576, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2021, a partir de 01/03/2021 até 30/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 06/10 a 04/11/2022, em razão de desempenho de mandato classista .  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 452/2021, de 23 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, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LEONARDO VOGADO TORRES COELHO, matrícula nº 352175, 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 453/2021, de 23 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 LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº 253158, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 22/03 a 15/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 15/04/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 22/11 a 16/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 454/2021, de 23 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 LINDALVA SOARES DE REZENDE, matrícula nº 168732, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 22/03 a 09/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 09/04/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 19/07/2021, em razão de alteração de aquisitivo.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 455/2021, de 23 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 LINDALVA MARTINS BARROS, matrícula nº 158050, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 22/03 a 10/04/2021, a partir de 22/03/2021 até 10/04/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 02 a 21/08/2021, 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 

 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4927 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021 59 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
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 (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
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) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
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/

		2021-03-23T17:22:23-0300
	Wallson Brito da Silva:198622




