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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007316-31.2019.8.27.2731/TO 
APELANTES: MANOEL DO NASCIMENTO ALVES MILHOMEM (AUTOR) E SAULO COSTA MOREIRA (AUTOR)  
ADVOGADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA – OAB/TO 000486 
APELADO: VICTOR HUGO SILVA BESSA (RÉU) 
ADVOGADO: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB/TO 010205 
APELADO: JOSE NELIO TIZZIOTTI (RÉU)   
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA 
APELADA: ADELINA ALVES LIRA (RÉU)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: ÁGUAS DO ARAGUAIA INCORPORADORA LTDA (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: DEROCI ALVES LIRA (RÉU)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: DEURI ALVES LIRA (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: MARIA ISAURA QUEIROZ TIZZIOTTI, (RÉU)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: VILA BELA S/A AGROPASTORIL (RÉU)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator ficam as partes interessadas nos autos 
epigrafados INTIMADAS do seguinte ATO ORDINATÓRIO: “Intimem-se as partes para que manifestem, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sobre a possibilidade de cassação da Sentença, de ofício, haja vista aparentar ter ocorrido nulidade, em razão da não 
nomeação de curador especial aos confinantes revéis, citados por edital, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do Código de 
Processo Civil”. 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007653-24.2013.8.27.2737/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5007653-24.2013.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO: SERGIO DOS REIS JUNIOR FERRADOZA – OAB/TO 003241 
APELADO: JAYME FONSECA ESPIRITO SANTO (RÉU)   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: PEDRO IRAM PEREIRA ESPIRITO SANTO (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO FLUVIAL. DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA 
JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. Verificando-se a existência de 
coisa julgada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 5003581-91.2012.827.0000 (antiga 2006.0000.5732-0), que 
manteve a declaração de inexistência da obrigação tributária de pagamento do ICMS nas operações relativas à prestação de 
serviços de transporte aquaviário interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores, afigura-se correta a 
Sentença que extinguiu o feito originário, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois a Certidão de 
Dívida Ativa (CDA) não possui a liquidez necessária para embasar a execução fiscal. 2. PLEITO DE SUSPENSÃO. TEMA 881. 
INAPLICABILIDADE. Não merece guarida o pleito de suspensão do feito até que ocorra a definição da tese referente ao tema nº 
881 de repercussão geral, nos Autos do RE 949.297-RG, porquanto referida matéria constitucional consiste em delimitar o limite 
da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que 
declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez 
declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo 
Supremo Tribunal Federal, assim, o julgamento do recurso paradigma trará, em definitivo, a posição do Supremo sobre se a 
superveniente declaração de constitucionalidade do tributo, antes declarado inconstitucional em controle concentrado, afetaria o 
contribuinte que já teve decisão individual a seu favor, de modo a legitimar a exigência tributária, situação diversa do caso em 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4937 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2021 3 

 

 
 

exame, no qual carece de análise posterior da possibilidade de cobrança do tributo (ICMS) pela Suprema Corte. 3. 
HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação da Fazenda Pública 
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois verificado que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não possui a 
liquidez necessária para embasar a execução fiscal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação do ESTADO DO TOCANTINS, a fim de manter inalterada a Sentença que extinguiu o feito sem resolução 
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em virtude da sucumbência recursal, majorar os 
honorários em 5%, que somados aos honorários já fixados na Sentença, no patamar de 10%, totalizam 15% sobre o valor da 
causa, a serem suportados pela parte exequente, ora apelante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 
2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014324-21.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002967-48.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: EULINA ALVES DE ALMEIDA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 005797 
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSA. ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS. 
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora a autora da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
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 reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-
83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000062-22.2009.8.27.2714/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000062-22.2009.8.27.2714/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ICMS. CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA. 
SUSPENSÃO DO PROCESSO. REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. Inexistindo bens passíveis de 
penhora ou suficientes para garantir o débito tributário, pode o processo de execução fiscal ser suspenso pelo prazo de um ano, 
sendo que, transcorrido esse prazo sem que tenha sido encontrado bens pelo credor, o feito executivo poderá ser remetido ao 
arquivo provisório, observando o prazo prescricional de cinco anos, sob pena de ser decretada, de ofício, a prescrição 
intercorrente do crédito. 2. PRAZO PRESCRICIONAL. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE 
OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LEGALIDADE. Apresenta-se correta a decretação da prescrição intercorrente do crédito tributário, 
referentes aos meses 05 a 12/2002, 01 a 12/2003 e 01 a 12/2004, declarada de ofício pelo magistrado em 6/2/2020, após os 
autos da ação de Execução Fiscal ter permanecido no arquivo provisório pelo período superior ao prazo prescricional de cinco 
anos (de 7/5/2014 a 10/12/2019) sem que a Fazenda Pública Estadual encontrasse bens passiveis de penhora ou suficientes 
para garantir o débito tributário exigido na ação executória. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, para manter incólume a sentença que decretou a 
prescrição intercorrente do crédito tributário, exigido na ação de Execução Fiscal em exame, e extinguiu o processo, nos termos 
do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049629-13.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0049629-13.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
APELADA: SHIRLEY MOREIRA PEREIRA CAMARA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 
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PROCESSO QUE SE MOSTRA ÚTIL, NECESSÁRIO E ADEQUADO AOS INTERESSES DO CREDOR. - É admissível o recurso 
de apelação cível interposto nos processos de execuções fiscais fundamentado em matéria de ordem pública ou de nulidade 
processual, sendo inaplicável a regra do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscal. - A dívida tributária legitima o ente público a 
pleitear o seu crédito contra o devedor e lhe confere interesse de agir perante o Poder Judiciário, por ser o processo o meio 
necessário, útil e adequado para acessar o patrimônio do contribuinte, sem que haja ofensa ao postulado do devido processo 
legal. - O Poder Judiciário não pode extinguir de ofício a ação de execução fiscal por ser o valor perseguido irrisório, pois a 
renúncia de receita tributária só pode ocorrer por meio de lei formal editada pelo legislativo do ente tributante. - Recurso 
conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e no 
mérito, DAR-LHE ROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença exarada e determinar o retorno dos autos à origem, para que 
lhe seja dado continuidade, 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, 24 de 
março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016302-33.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: ANA DIAS BARBOSA 
ADVOGADA: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO – OAB/TO 06219A    
AGRAVADO: BANCO CETELEN S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOCORRÊNCIA. 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. - Aquele que busca 
modificar a decisão que lhe foi desfavorável, deve trazer, em seu expediente recursal, os fundamentos de fato e de direito que 
alicerçam o pedido de reforma ou de nulidade da decisão atacada, impugnando, em diálogo propositivo, especificamente todos 
os capítulos que pretende devolver à apreciação. - Em razão do dever de obediência ao princípio da dialeticidade, verificando-se 
que o agravante fundamentou o seu expediente recursal em argumentos divorciados da matéria veiculada na decisão recorrida, 
apresentando retórica que não dialoga minimamente com a decisão, o recurso de agravo interno não deve ser conhecido. 
Inteligência do art. 932, III, do CPC. - Recurso não conhecido.   
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do agravo interno 
interposto, tendo em vista que a agravante não impugna minimamente os fundamentos da decisão agravada, mantendo a 
decisão monocrática proferida no evento 2, por seus próprios fundamentos, 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, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007415-60.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002487-79.2020.8.27.2728/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: TRAJANO SOARES BARROS 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSO ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS. 
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora a autora da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
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 reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-
83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013828-89.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5002585-48.2012.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO 
ADVOGADA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/TO 05630A 
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AGRAVADO: FLEURI M. E SIQUEIRA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: GIULIANO FLEURI MATOS  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISTEMA INFOJUD. 
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não há necessidade de prévio 
esgotamento das diligências para localização de bens do devedor, a fim de que seja realizada a consulta pelo sistema INFOJUD, 
haja vista inexistir na legislação processual qualquer ressalva nesse sentido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
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 reformar a Decisão recorrida e determinar a realização de consulta no Sistema 
INFOJUD para apresentação das últimas 3 (três) Declarações do Imposto de Renda dos agravados, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003180-69.2020.8.27.2726/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MARIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR) 
ADVOGADOS: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 005906, ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 
002621 E FRED MARTINS DA SILVA – OAB/TO 010212 
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA 
CORRENTE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO À EMENDA 
NÃO OBSERVADO. REQUISITOS ATENDIDOS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO MAGISTRADO DE PISO. DISPENSÁVEIS 
A PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVAS NA INSTRUÇÃO A RESPALDAR O DIREITO VINDICADO. RELAÇÃO 
CONSUMERISTA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
JULGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso, os documentos exigidos 
pelo magistrado de piso não são essenciais à propositura da ação, mais sim documentos a servir de prova na instrução e 
respaldar o direito vindicado; a não juntada junto a prefacial não constitui óbice ao recebimento da demanda. 2. Portanto, 
entendo que a demandante/recorrente não deixou de atender ao comando judicial quando intimada para emenda, tendo 
informado que atendeu à determinação quando do ajuizamento da ação, uma vez que os documentos acostados a prefacial, em 
uma primeira análise, são capazes de demonstrar o direito de ação da autora, em cumprimento aos requisitos do artigo 320 e 
321, ambos do CPC. 3. Frisa-se que na ação ajuizada por consumidor, cuja causa de pedir embasa-se na inexistência da relação 
jurídica e alegação de irregularidade na contratação com a instituição bancária, é crível que a parte não tenha acesso à 
documentação que consubstancia o negócio jurídico entabulado. Ademais, ante a possível inversão do encargo probatório, não 
se mostra viável impor à requerente que acoste documento o qual afirma não possuir ou que possua dificuldades em sua 
obtenção; pois seria o mesmo que exigir a produção de prova inegavelmente diabólica, obstando o acesso da parte ao judiciário. 
4. Recurso conhecido e provido. 5. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à 
primeira instância para regular processamento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015604-27.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: ANDRE DE JESUS SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: JHONATAS DE JESUS SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: TIAGO DE JESUS SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - AUGUSTINÓPOLIS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 
DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.  1-
 Considerando a presença de elementos que, somados, sugerem a insubsistência da declaração de pobreza e, não tendo a parte 
se desincumbido do ônus de provar o contrário, correta a decisão que nega o pedido de gratuidade processual.  2- Agravo de 
instrumento conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui 
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alinhavados, 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, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000128-10.2007.8.27.2734/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: E. CABRAL FILHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: EROTIDES CABRAL FILHO (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM 
ANO. ESCOAMENTO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO PROCEDIMENTAL POR MAIS DE CINCO 
ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELO IMPROVIDO. 1. Permanecendo o processo suspenso por 
um ano, após a verificação de ausência de bens penhoráveis, e não tendo o feito desde então progressão procedimental, mas 
apenas sucessivos pedidos de suspensão e de penhora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é imperativo, vez que 
transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o escoamento da suspensão e a sentença atacada. 2. Não fosse assim, a Fazenda 
Pública teria o controle do prazo prescricional, o manipulando ao seu bel prazer e conveniência, bastando comparecer aos autos 
para requerer novas suspensões, ou qualquer diligência inútil, quando findo o prazo ânuo da primeira suspensão, cenário 
incompatível com os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da isonomia processual. 3. A questão 
foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1340553/RS (Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571). 4. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a ausência de 
angularização processual, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006374-94.2017.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: R. R. S. (AUTOR) 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADA: A. S. S. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO REFERENTE A PARTILHA DE BENS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO FINANCIADO 
ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ESFORÇO COMUM. PARTILHA ALCANÇA APENAS VALORES DO 
FINANCIAMENTO PAGOS DURANTE A RELAÇÃO CONJUGAL. PERCENTUAL CORRESPONDENTE AOS VALORES DAS 
PARCELAS QUE FORAM AMORTIZADAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL/CASAMENTO, INCIDENTES SOBRE A 
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ A DATA DA SEPARAÇÃO DO CASAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APÓS 
QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMÓVEL A PROPRIEDADE DEVERÁ SER TRANSFERIDA AO AUTOR/APELANTE, OU 
SEJA QUEM CONTINUOU A PAGAR AS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE. 1- Restou incontroverso que o imóvel a ser partilhado entre as partes foi adquirido durante o período 
em que viviam em união estável (30/04/2015), e que o imóvel foi financiado pelo programa minha casa minha vida durante a 
constância da união, mas que apenas 23 (vinte e três) parcelas foram pagas no período em que estavam casados, quais sejam 
dos meses de maio de 2015 a março de 2017, quando a apelada abandonou o lar. Nota-se que cada parcela corresponde ao 
valor de R$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos) gerando um total pago na constância da união de R$ 1.000,50 
(hum mil reais e cinquenta centavos). 2- Tendo sido desfeito o vínculo conjugal, e como o imóvel ainda não está quitado, 
servindo, inclusive, de residência de um dos ex-companheiros, o ora apelante, o qual vem assumindo, com exclusividade, o 
pagamento das prestações remanescentes, é cabível somente a partilha das parcelas que foram amortizadas durante o período 
que perdurou a união conjugal entre as partes, e não sobre a totalidade do bem. Significa dizer um rateio igualitário de todos os 
valores empregados em financiamento do imóvel, durante a comunicabilidade do bem no período. 3- Esclareço, por oportuno, 
que o que deve ser partilhado não é o valor das parcelas em si, mas sim, o percentual correspondente ao valor das parcelas 
pagas pelos ex-companheiros, na constância da união estável e período que eram casados, incidentes sobre o valor do imóvel 
na data da separação fática do casal. É esse percentual, sobre a avaliação do imóvel na data da separação do casal, que deve 
ser partilhado, sob pena de configurar enriquecimento indevido da outra parte. 4- O apelante deve ficar com o imóvel, que está 
alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, sendo que a apelada faz jus somente à partilha do percentual representado 
pela soma das parcelas efetivamente pagas do financiamento do imóvel, durante a união estável e casamento, cuja quantia 
deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, incidindo, ainda, sobre o valor da avaliação do imóvel até a data limite 
da separação de fato do casal, qual seja, 27/03/2017. 5- Ao final do pagamento das parcelas do financiamento pelo Apelante 
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(com a devida quitação do imóvel junto a instituição financeira), que seja transferida a sua propriedade apenas ao Apelante/autor. 
6- Recurso Conhecido parcialmente provido. 7- Sentença reformada em parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar de forma parcial a sentença de primeiro grau, apenas no tocante 
ao imóvel urbano residencial financiado, determinando que a partilha deste recaia somente no percentual correspondente à soma 
do valor das parcelas pagas, a título de financiamento, no curso da relação conjugal, e incidentes sobre o valor da avaliação do 
imóvel na data do término da união estável (27/03/2017), cujas quantias deverão ser apuradas em sede de liquidação de 
sentença, de maneira que o recorrente pague à apelada o devido. Determino, ainda, que ao final do pagamento das parcelas do 
financiamento pelo Apelante (com a devida quitação do imóvel junto a instituição financeira), que seja transferida a sua 
propriedade apenas ao Apelante/autor. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe 
de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014328-58.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000188-12.2008.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA 
ADVOGADO: THAIS AYLA APARECIDA PEDRO DA SILVA (OAB TO006207) 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB TO000496) 
AGRAVADO: ULYSSES NERES DE BARROS 
ADVOGADO: JEFTHER GOMES DE MORAIS OLIVEIRA (OAB TO002908) 
AGRAVADO: CONSTRUTORA PADRE LUSO LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: C.R. ALMEIDA S.A ENGENHARIA DE OBRAS 
ADVOGADO: SANDRO GILBERT MARTINS (OAB PR023922) 
ADVOGADO: MARIA FERNANDA PANKA AYRES (OAB PR040654) 
INTERESSADO: JUIZ 1ª VARA CÍVEL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - COLINAS DO TOCANTINS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad 
quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada, sendo que as demais questões, inclusive o meritum 
causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de 
instrumento. 2. In casu, o Agravante resta inconformado com a decisão que indeferiu o pedido constante no evento 131 e, ante o 
indeferimento, determinou a intimação da parte Exequente/Agravante, para que no prazo legal, apresente os cálculos requerendo 
o que entender devido, sob pena de extinção e/ou arquivamento do feito, nos moldes do artigo 485, III, §1°, do CPC. 3. Para o 
deferimento da almejada tutela provisória, é imprescindível a demonstração da existência de dano de difícil reparação, de modo 
que aguardar o mérito do processo lhe possa causar prejuízo, conforme definido na doutrina: "o deferimento da tutela provisória 
somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a 
demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade”1, conforme dicção do art. 300 do 
Código de Processo Civil (CPC). 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter 
incólume a decisão objurgada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006086-78.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: TAIS LUZ ESPIRITO SANTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. COISA JULGADA MATERIAL. NOVA SENTENÇA PELO 
JUIZ A QUO, PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFEITOS RELATIVOS AO PROCESSO MONITÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão que declara convertido em título 
executivo judicial o mandado monitório não embargado passa a ser acobertada pela coisa julgada material, sendo impossível ao 
Julgador Singular a extinção do feito em razão de defeitos relativos ao processo monitório. Precedentes do STJ.  2. No presente 
caso concreto, da leitura dos autos de origem, é possível verificar que já houve a prolação de decisão do Julgador sentenciante 
constituindo-se o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC/2015, decisão esta já 
transitada em julgado, razão pela qual incabível qualquer discussão acerca dos requisitos da ação monitória, posto já convertida 
em “Execução de Título Judicial”, inclusive com a determinação de penhora eletrônica de valores da devedora. 3. Recurso 
conhecido e provido. Sentença cassada, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular 
processamento do feito executivo. 
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ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, visando o regular processamento 
do feito executivo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores MARCO 
ANTHONY STEVESON e o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela 
Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002994-97.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: ROKABIA LIMA COSTA SOARES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. COISA JULGADA MATERIAL. NOVA SENTENÇA PELO 
JUIZ A QUO, PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFEITOS RELATIVOS AO PROCESSO MONITÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão que declara convertido em título 
executivo judicial o mandado monitório não embargado passa a ser acobertada pela coisa julgada material, sendo impossível ao 
Julgador Singular a extinção do feito em razão de defeitos relativos ao processo monitório. Precedentes do STJ. 2. No presente 
caso concreto, da leitura dos autos de origem, é possível verificar que já houve a prolação de decisão do Julgador sentenciante 
constituindo-se o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC/2015, decisão esta já 
transitada em julgado, razão pela qual incabível qualquer discussão acerca dos requisitos da ação monitória, posto já convertida 
em “Execução de Título Judicial”, inclusive com a determinação de penhora eletrônica de valores da devedora. 3. Recurso 
conhecido e provido. Sentença cassada, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular 
processamento do feito executivo. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu,, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, visando o regular processamento do 
feito executivo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores MARCO 
ANTHONY STEVESON e ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada 
pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020131-87.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: CASSIA HINGREDY LUCIANO DA SILVA COSTA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO. 
OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA - ARTIGO 10, DO CPC. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 
VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. EXPRESSA 
MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. CAUSA 
MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A AMPARAR O PLEITO 
MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- O Código de Processo Civil em vigor expressamente 
concretizou o princípio da não surpresa, baseado no direito ao contraditório substancial, ao estatuir a norma inserta no artigo 10, 
a qual impede que o Magistrado decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se 
manifestar. 2- Ausente a oportunização ao exequente para se manifestar acerca da extinção do feito eventualmente decorrente 
da constatação de ausência de documento válido a embasar a monitória, resta configurado o error in procedendo que resulta na 
cassação da sentença. 3- A expressa manifestação da parte autora no apelo acerca do fundamento invocado para a extinção do 
feito é suficiente para suprir a necessidade de exercício do contraditório e propiciar a válida manifestação judicial acerca do tema 
na instância recursal. 4- Não se vislumbra a aptidão nos documentos acostados na inicial a demonstrar a verossimilhança de sua 
alegação. Por outras palavras, não podem ser considerados hábeis a respaldar a pretensão à tutela monitória, sendo 
insuficientes para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pela requerente 
ora recorrida. 5- Impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, face à ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo - ausência de documento válido a embasar a monitória. 6- Recurso provido. 
Sentença cassada. Causa madura. Julgamento na forma do artigo 1.013, §3º, do CPC. Processo extinto sem resolução de 
mérito. 7- Custas pela recorrente com a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de qualquer manifestação 
defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 
1349182/RJ). 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso, por preenchidos 
os requisitos de sua admissibilidade DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR a sentença e, JULGANDO O FEITO nos 
termos do art. 1.013, §3º, do CPC, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, da Lei Processual 
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Codificada, tendo em vista a ausência de documentos a embasar a ação monitória. Custas pela recorrente com a isenção legal. 
Sem honorários advocatícios, ante a ausência de qualquer manifestação defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos 
para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ), nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram acompanhando o Relator o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e o Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES 
ROCHA. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055457-87.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0055457-87.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: MISAEL VASCONCELOS SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR 
IRRISÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. MEIOS ALTERNATIVOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE A CRITÉRIO DA FAZENDA 
PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. - Mesmo que existam alternativas para a cobrança do crédito fiscal tido como irrisório, cabe à Fazenda 
Pública a escolha pelo ajuizamento da demanda executiva ou não, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, não 
podendo o Poder Judiciário adentrar em tal escolha. - Não é possível se extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o 
valor executado é irrisório, em virtude da indisponibilidade do crédito tributário, e pelo fato de que a Lei de Execução Fiscal não 
estabelece qualquer limite ao valor a ser cobrado por meio da correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), devendo ser 
afastada a falta de interesse de agir reconhecida na sentença. - Sem honorários recursais, em razão da natureza da decisão e 
ausência de condenação em verba honorária em primeira instância. - Recurso de apelação conhecido e provido, com o fim de 
anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, par o regular prosseguimento da 
ação. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso por presentes os 
requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO com o fim de cassar a sentença de primeiro grau, 
determinando, por consequência, o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento regular da execução fiscal. Sem 
honorários recursais, em razão da natureza da decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância, 
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, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000166-82.2002.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000166-82.2002.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: MAURO C A OLIVEIRA & CIA LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: ANEZIA FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU) E MAURO CESAR ARISTIDES DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO: LEANDRO ÂNGELO SILVA LIMA (OAB SP261062) 
ADVOGADO: BRENON ALVES NASCIMENTO SOUSA (OAB TO005626) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. 
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. 
MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INOCORRENTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Às 
execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da Lei Complementar nº. 118/2005, como é o caso dos autos, a 
jurisprudência é uníssona em reconhecer que a prescrição se interrompe pela citação válida do devedor. 2. A jurisprudência do 
STJ, no que se refere ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, consolidou-se no sentido de que, somente a citação válida 
produzia o efeito interruptivo da prescrição. 3. Na hipótese, ocorreu a prescrição do direito a execução da dívida, pelo transcurso 
de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados a partir do vencimento do Auto de Infração nº 14476 (01/05/1995) e a 
constituição do crédito tributário (29/07/2002), visto que a efetivação da citação por Edital ocorreu na data de 30/01/2015. 4. Não 
houve inércia do Judiciário no que concerne ao cumprimento do Mandado de Citação, isso porque, como já restou demonstrado, 
houve diligência da Oficiala de Justiça neste sentido, mas o ato restou impossibilitado de ser integralmente cumprido por 
desconhecimento do paradeiro dos representantes legais da empresa executada e o não fornecimento de endereço atualizado 
pelo exequente, não se verificando qualquer morosidade do Judiciário nos atos e diligências necessários à citação dos 
executados. 5. Apelação cível conhecida e improvida. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85. § 11, do Código de Processo Civil, majoro 
os honorários recursais em 5% (cinco por cento), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003433-38.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: MARCELO FARIA MOTA 
ADVOGADO: RENAN SALES DE MEIRA (OAB TO07916A) 
AGRAVADO: ALPHAVILLE SPE PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E URBEPLAN ARSO 24/ARSO 14 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO DE 
PONTO RELEVANTE. OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE NÃO FOI ENFRENTADO. VÍCIO QUE DEVE SER SANADO. 
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando se verificar no julgado omissão, 
contradição, obscuridade e, ainda, para corrigir erro material detectável. 2. A ausência no voto e acórdão do enfrentamento de 
ponto relevante caracteriza omissão que impõe ao julgador, o dever de sanar o vício, integrando, assim, o julgado. 3. Nas ações 
de rescisão contratual por inadimplemento do promitente-vendedor, a presença dos requisitos da tutela de urgência autoriza ao 
juiz a suspender os efeitos do contrato discutido, a partir do ajuizamento da ação ou de outra data que se mostrar mais 
adequada, a depender do caso contrato. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. 
ACÓRDÃO:  Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu,por unanimidade, conhecer dos embargos de 
declaração e, no mérito, acolho-os, para, sanando a omissão apontada e em efeitos infringentes alterando o julgado, dar 
provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, reformar em parte a decisão exarada, suspendendo os 
efeitos do contrato relacionado ao imóvel situado no lote K1-14, quadra k1, Condomínio Alphaville Palmas 1, e determinando que 
as requeridas, aqui embargadas, abstenham-se de incluir o nome do embargante nos cadastros restritivos de crédito referente às 
parcelas e taxas condominiais vencidas a partir de 6/11/2019, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer em multa que 
fixo em R$ 1.000,00 reais, limitada, inicialmente, em R$ 10.000,00 reais, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator os Desembargadores, ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz jocy gomes de almeida. A 
Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 
24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012743-68.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004466-97.2020.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: SUSANA INÊS LERNER 
ADVOGADO: MARIA NERES NOGUEIRA BARBOSA (OAB TO00576B) 
AGRAVADO: AGROFARM-PRODUTOS AGROQUÍMICOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. JUNTADA DE EXTRATO 
DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. 
CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio da juntada de demonstrativo de 
recebimento de aposentadoria por idade, o qual indica que a autora possui renda mensal líquida de um salário mínimo, não há 
óbice à concessão, sobretudo, quando as despesas processuais representam aproximadamente 52,35% (cinquenta e dois 
vírgula trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o 
acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária à agravante, ante a demonstração de 
sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a 
jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Cumprimento de sentença Nº 0001439-03.2019.8.27.2702/TO 
Exequente: NILTON DE ANDRADE BEZERRA 
Advogado: Dr. Juarez Miranda Pimentel – OAB/TO 324-B 
Executado: JEOVANE ALCANTARA DE SANTANA 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA. (...). Considerando que a parte executada, devidamente intimada para apresentar 
impugnação ao cumprimento de sentença, não se manifestou, tenho que a lide tornou-se incontroversa, razão pelo qual deverá 
expedir-se alvará para levantamento do valor penhorado. Ademais, bem de ver que, tendo ocorrido à quitação do valor pelo 
pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o artigo 924, II, do CPC, 
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e assim o faço, determinando o arquivamento do processo, mediante as cautelas de praxe. Expeça-se alvará. P.R.I. Datado, 
certificado e assinado pelo sistema eproc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. Nº 0002347-53.2016.8.27.2706/TO / Chave: 611556293416 – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Requerido: RODRIGO MOREIRA DA CUNHA – CPF 849.232.706-59 
Requerido: ANTONIO MARCOS TRINDADE OLIVEIRA 
INTIMAÇÃO: FICA O REQUERIDO REVEL RODRIGO MOREIRA DA CUNHA – CPF 849.232.706-59, INTIMADO DO INTEIRO 
TEOR DOS EVENTOS 224 E 237, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DESPACHO DO EV . 224: DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA A presente 
demanda de conhecimento está em fase instrutória, aguardando a realização da audiência de instrução. Como é de 
conhecimento geral, os trabalhos presenciais estão sobrestados em decorrência da adoção de medidas de expansão da 
pandemia COVID-19, conforme portarias conjuntas nº 02, 08 e 23 de 2020 do TJTO. Nesse contexto, fora editada a portaria 
conjunta nº 09/2020 pelo TJTO, a qual “autoriza a realização de audiências por videoconferência durante a crise sanitária 
provocada pelo coronavírus (COVID-19)”, a qual fora reforçada pela portaria conjunta nº 23/2020, que regulamentou em seu art. 
9º que "até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal 
de Justiça e das Turmas Recursais serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de 
acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 13, de 22 de junho de 
2020". Destarte, a regra é a realização das audiências por videoconferência até 31/08/2020. Para a realização das audiências 
por videoconferência o TJTO determinou a utilização do software de videoconferência disponibilizado pelo CNJ, o qual deverá 
ser acessado pelos advogados das partes mediante cadastramento prévio nesta plataforma. No que se refere à intimação das 
partes, devem ser observadas as diretrizes constantes da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO. Por fim, insta consignar que 
eventual prejuízo da parte no que se refere à realização da audiência preliminar de justificação por videoconferência ou 
impossibilidade de acesso à sessão virtual em que será realizada a audiência de instrução deverá ser informado nos autos até 
10 (dez) dias antes da data designada para a sua realização (art. 1º, §5º, da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO), hipótese em 
que os autos deverão ser conclusos para deliberação do juízo. Portanto, determino: 1 DESIGNE-SE conforme calendário da 
secretária, data e horário para a realização da audiência de instrução e, após, PUBLIQUE-SE, na página desta vara 
no instagram (civel1araguaina), para maior publicidade, a relação dos processos com audiência designadas para as temporadas 
das audiências virtuais; 2 no ato de designação de audiência de instrução a secretaria fará constar a identificação da sala de 
reunião virtual criada no software de videoconferência, mediante indicação da identificação (ID), senha e link (art. 6º da portaria 
conjunta nº 09/2020 do TJTO); 3 no dia e hora marcados o servidor designado para a prática do ato ingressará na sala de 
reunião virtual e deverá certificar no termo de audiência e na gravação audiovisual da audiência o ingresso ou a ausência das 
partes, de seus procuradores, do representante do Ministério Público, do Defensor Público e das testemunhas, conforme o caso, 
respeitadas as normas processuais vigentes quanto à ordem de oitivas (art. 6º, §1º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); 
4 INTIMEM-SE as partes para ciência acerca da audiência de instrução designada, bem como para apresentarem o rol de 
testemunhas1, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contendo, o nome da testemunha, a profissão, o estado civil, a idade, o 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e 
do local de trabalho, sob pena de configurar desinteresse na produção da prova, preclusão e demais consequências legais. 4.1 a 
intimação dos advogados das partes a que se refere o item 4 retro deverá ser realizada via e-Proc, e-mail – ou demais meios 
especificados nos artigo 12 e seguintes da portaria em questão (09/2020 PRES/CGJ/TO) -  a ser enviado para o endereço 
eletrônico dos advogados constituídos pelas partes constante dos autos, ao qual deverão ser anexados todos os documentos 
que se fizerem necessários, devendo a secretaria confirmar o recebimento do e-mail por telefone, certificando nos autos todos os 
atos praticados, com indicação da data e horário de realização da intimação; 4.2 A intimação deverá ser feita, também, 
diretamente às partes, por telefone e e-mail, quando forem prestar depoimento pessoal.  Observe-se o artigo 4º c/c artigos 12 e 
seguintes da Portaria n. 09/20 PRES/CGJ/TO, no que se refere à localização de e-mail e telefone das partes pelo cartório; 4.3 
restando frustradas as diligências para localização de e-mail e telefone das partes para intimação pessoal delas para prestarem 
depoimento pessoal, deverá a secretaria intimar o advogado constituído por elas por e-mail com confirmação de recebimento por 
telefone – ou demais meios especificados nos artigo 12 e seguintes da portaria em questão -  certificando nos autos a data e 
horários de confirmação da intimação, para, no prazo de 02 (dois) dias, informar nos autos esses dados das partes (telefone e e-
mail), inclusive com a pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa na forma do art. 77, 
IV, do CPC e art. 2º, parágrafo único da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO. 4.4 transcorrido o prazo do item 4.2 e silente 
qualquer das partes, faça-se a conclusão dos autos para deliberações do juízo; 5 CIENTIFIQUEM-SE os advogados das partes 
de que: a) ficarão responsáveis pelo acesso à aludida plataforma de videoconferência por meio de dispositivo tecnológico que 
permita o envio de imagem e som em tempo real (smartphone, tablet, notebook, etc.) mediante conexão estável à rede mundial 
de computadores (internet) com banda suficiente para a realização do ato processual, bem como o acesso das partes e/ou 
testemunhas a serem ouvidas ao ambiente virtual em que será realizada a audiência; b) o acesso ao software de 
videoconferência do CNJ deverá ser realizado mediante cadastro prévio no seguinte link: https://www.cnj.jus.br/plataforma-
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videoconferencia-nacional/cadastro/; c) os tutoriais para a instalação e uso do software encontram-se disponíveis no seguinte 
sítio eletrônico: https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/; d) ficam responsáveis por informar ou intimar a 
testemunha que arrolaram acerca do dia e hora designados para a realização da audiência de instrução (CPC, art. 455); e) será 
criada uma sala de reunião virtual no software de videoconferência, a qual será regularmente gravada para posterior juntada aos 
autos eletrônicos; f) o acesso à sala de reunião virtual no software de videoconferência do CNJ será realizado mediante a 
identificação (ID), senha e link que lhe serão informados por e-mail pela secretaria do juízo; g) deverão orientar as partes e/ou 
testemunhas sobre o acesso à sala virtual de audiência e de que durante sua oitiva devem manter sua atenção para a câmera do 
dispositivo eletrônico, evitando interferência na colheita de seus depoimentos, o que lhes será reforçado pelo juízo antes de sua 
oitiva; h) caso exista dúvida sobre a identidade das partes, poderá ser exigida a exibição de seus documentos pessoais ou 
formuladas perguntas com o objetivo de resolver a questão (art. 8º, parágrafo único da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); i) 
encerrado o ato processual, a ata de audiência será lavrada e disponibilizada no grupo virtual criado para o processo, a fim de 
que as partes se manifestem sobre o seu teor (art. 8º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); j) será anexada ao sistema e-
Proc, juntamente com a ata de audiência, em substituição às respectivas assinaturas, captura de tela da videoconferência com 
mensagens textuais (chat/sondagem), na qual conste a concordância com seus termos e, por fim, a íntegra do áudio da gravação 
(art. 9º da portaria conjunta nº 09/2020 do TJTO); k) as atas de audiências virtuais serão assinadas eletronicamente ou com o 
uso de assinatura digital de documento eletrônico pelo servidor que a juntar no sistema e-Proc (art. 9º, §1º da portaria conjunta nº 
09/2020 do TJTO; l) o juízo irá deliberar acerca do prazo para alegações finais durante a audiência de instrução. Outrossim, 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, no que for aplicável. Intimem-se. Cumpra-se. 
EVENTO 237: INTIMAR a parte do agendamento da audiência de instrução no SIVAT - Sistema de Videoconferência e 
Audiências do Tocantins, para o dia 11/05/2021, às 14h30min, bem como do link da audiência, com as advertências do despacho 
do ev. 224: Título: 0002347-53.2016.8.27.2706 - RESCISÃO CONTRATUAL - AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA x ANTONIO 
MARCOS TRINDADE OLIVEIRA e outro ID: 300 Senha:   900373 Descrição: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS 
0002347-53.2016.8.27.2706 Entrar na videoconferência:1)  Entrar diretamente pelo 
linkTO: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=hRGADmzXUVQWsEax4dT+2Q== OU 2) Acesse e entre com a ID da 
coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login Araguaína/TO, data e horário na assinatura 
digital. Dayane B. Borges de Sousa 
 
Autos n. 0004182-76.2016.8.27.2706 / Chave: 562640645916 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA SA 
Requerido: WELLINGTON CLEVER CAETANO D ALESSANDRO, SANTA FÉ RECAPAGEM DE PNEUS LTDA E NAIR 
CAETANO DOS SANTOS D ALESSANDRO 
INTIMAÇÃO: FICA O REQUERIDO WELLINGTON CLEVER CAETANO D ALESSANDRO – CPF 526.686.571-72, INTIMADO 
DO INTEIRO TEOR DAS DECISÕES DOS EVENTOS 225 E 259, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS 
TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DECISÃO DO EVENTO 225: 1. HOMOLOGO a avaliação (evento 162), pois o laudo não contém inexatidão ou omissão, não 
havendo, portanto, complementação ou incongruências a serem sanadas, mormente diante da ausência de impugnação das 
partes. 2. INDEFIRO o pedido de substituição do bem penhorado (evento 217),  pois conforme já fora decidido no evento 98 a 
penhora recaiu sobre o bem imóvel dado em garantia da dívida, atendendo, portanto, à norma do art. 835, §3º, do CPC/15. 3. 
Outrossim, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação (evento 217), pois além da ausência de concordância 
expressa da parte credora, é cediço que podem as próprias partes negociar pela via extrajudicial, sem necessidade de 
intervenção deste juízo, assim como ocorre em diversos feitos executivos em que as instituições financeiras figuram como parte 
credora. 4. Considerando da ausência de interesse na adjudicação do bem, NOMEIO o Sr.MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE 
MENEZES, matrícula JUCETINS nº 2012.09.0015, portador do CPF nº 434.240.906-20 e do RG nº 11.117.093 SSP/TO, 
residente na Quadra 406 Norte, Alameda 09, Lote 19, QI 05, Palmas/TO, que atuará como depositário dos bens penhorados e 
Leiloeiro Oficial. 5. INTIME-SE o Sr. Leiloeiro designado, via e-proc, para as providências necessárias à consecução da hasta 
pública, bem como para que compareça em cartório para assinar o termo de depositário dos bens; 6. ARBITRO ao leiloeiro 
comissão da seguinte forma: (i) em caso de arrematação, 05% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, a ser pago pelo 
arrematante; (ii) em caso de adjudicação, 02% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (iii)  em 
caso de remição e acordo, 02% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado e (iv) em caso de 
cancelamento do leilão, 02% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o motivou. 7. INTIMEM-SE as 
partes, mormente no que se refere à aceitação do leiloeiro nomeado. 8. Por fim, EXPEÇA-SE alvará em favor do perito, Sr. JOSÉ 
RICARDO MARGONARI DE FARIA, para levantamento do saldo remanescente dos honorários periciais e seus acréscimos, 
estando o numerário depositado no evento 133. Intimem-se e cumpra-se. 
DECISÃO DO EVENTO 259: Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial. O feito se encontra na fase de 
alienação de bem imóvel dado em garantia da dívida, tendo sido homologado o laudo de avaliação e nomeado leiloeiro a fim de 
que tomasse as providências necessárias à consecução da hasta pública, conforme se pode verificar da decisão do evento 
225. Ocorre que a parte executada apresentou agravo contra a aludida decisão (evento 243), tendo sido proferida liminar no 
aludido agravo suspendendo os efeitos da decisão do evento 225: [...] Ante ao exposto, DEFIRO a liminar recursal postulada 
para, neste momento, suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento final do presente recurso. COMUNIQUE-SE a 
Magistrada monocrática. INTIME-SE o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. [...] Diante desse quadro, 
considerando que a decisão está suspensa até o julgamento final do agravo, impedindo, por consequência, a continuidade da 
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fase de alienação do bem penhorado, suspendo o curso do presente feito até ulterior deliberação advinda do Tribunal de 
Justiça. Por fim, indefiro o pedido do evento 256, pois a parte autora não apresentou, tampouco comprovou alguma justifica 
concreta a respeito da necessidade de substituição do leiloeiro nomeado, a exemplo de inaptidão técnica, suspeição ou 
impedimento. Cumpra-se. 
 

Boletins de expediente 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0011547-45.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA CREUZA DIAS DOS SANTOS 
RÉU: ITAÚ UNIBANCO S/A 
INTERESSADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 35: "...3 DISPOSTIVO. Isso posto, com os fundamentos acima, acolho parcialmente os pedidos 
formulados na ação, a fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo nº 575236530, no valor de R$ 2.216,93 
(dois mil duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), o qual ensejou a ocorrência de descontos no benefício 
previdenciário da parte autora (aposentadoria por idade); b) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, o valor pago 
indevidamente pela parte autora, até o limite de 60 (sessenta) parcelas a contar do ajuizamento da ação, cujo montante será 
apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice 
INPC/IBGE, contados a partir desembolso de cada parcela. EXTINGO o procedimento com resolução do mérito, na forma do 
artigo 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas, taxa judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios 
de sucumbência que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC/15. 4 PROVIMENTOS. 4.1 
oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões 
e, após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, PROCEDA-SE conforme 
NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, suscitada(s) pelo 
recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar 
contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 4.2 com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o 
Provimento 09/2019 - CGJUS/TO, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. IGUALMENTE, FICA O REVEL INTIMADO PARA 
APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 15 DIAS, AO RECURSO DE APELAÇÃO DO EVENTO 42 - ART. 1.010, § 
1º, DO CPC. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, 
se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0003714-73.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA, em desfavor de THIAGO SOUSA BRASIL, sendo o presente para CITAR o requerido THIAGO SOUSA BRASIL, 
inscrito no CPF 005.779.921-04, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, caso queira, apresentar 
defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, coforme os termos do r. despacho proferido no evento 49 dos referidos autos. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (29/03/2021). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica 
Judiciária que o digitei. 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL  DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Doutora ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, Juíza de Direito do Nucleo de apoio as Comarcas - NACOM, auxiliando o 
Juio da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Interdição, Processo nº 00145279620198272706, ajuizada por LUCILEIDE ALMEIDA DE SOUZA 
DUARTE, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n.º1.427.791 SSP/TO e CPF n.º 952.487.571-34, residente na Rua 21, Qd. 
23, Lt. 31, setor Lago Azul I, Araguaina/TO, em face de LAIS DE SOUZA DUARTE, brasileira, solteira, portadora da Cédula de 
Identidade n.º1355718 SSP/TO e CPF n. 067161411-89, em Araguaína-TO, residente no endereço da autora acima mencionado, 
acometica/diagnosticada com patologia psiquiátrica capitulada pelo transtorno de personalidade esquizoide associada a retardo 
menta, (CID - F 60.1 e F 71). Pela Juíza, no evento 46 , foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o 
exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido inicial com suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e 
art. 755 do Código de Processo Civil, bem como no Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei nº. 13.146, de 06/07/2015), 
e DECLARO a incapacidade civil da Requerida LAÍS DE SOUZA DUARTE para os atos de natureza patrimonial e negocial, 
bem como DECRETO a sua interdição ex vi do art. 4º c/c art. 1.767, I do CC/02 c/c art. 84 e 87 da Lei Ordinária Federal nº 
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13.146/15. Para fins de fixação dos limites da interdição - art. 85 da Lei Ordinária Federal nº 13.146/15 -, considero o 
desenvolvimento mental apurado nos autos, bem como as características pessoais de sua pessoa, com baixa potencialidade de 
reversão do quadro e inexistente capacidade/habilidade de se autogerir ou realizar atos gerenciais ou negociais, destacando-se 
que, de toda forma, a interdição torna a pessoa relativamente capaz nos moldes do artigo 4º do CC/02. NOMEIO, em definitivo, a 
Requerente LUCILEIDE ALMEIDA DE SOUZA DUARTE como curadora - art. 755 e art. 760 do CPC/15 e art. 1.775, do CC/02 – 
que deverá prestar compromisso nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC/15, e cumprir rigorosamente o disposto nos artigos 
1.740 à 1.762 do CCB/02, especialmente a proibição de alienar bens imóveis da interditanda sem autorização do Juízo. A 
curatela será exercida por prazo indeterminado. A presente Sentença de interdição deverá ser inscrita no competente Registro 
de Pessoais Naturais, bem como publicada no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil. DISPENSO a 
prestação de contas e balanços por ser pessoa de modestos recursos e a curatela já representar elevado ônus financeiro e 
pessoal, advertindo-se que a qualquer momento, se necessário, poderá ser a Requerente instada a prestar contas, cuja dispensa 
vincula-se aos autos e não ao encargo. Custas isentas (decisão do evento 05). Cumpridas as diligências legais previstas no 
artigo 755 do CPC/15, e não havendo mais nada a prover, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema eProc". 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 Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 08 
de abril de 2021. Eu, Ana Cláudia Sousa Silva, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2454161, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JUSCELINA DALVA CARDOSO - CPF/CNPJ n°: 13027263153, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0024155-12.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.456,61 
(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190026564, datada 
de 24/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Aragtiaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8°, H< da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. Araguaina, 09 de outubro de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juiza de 
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado 
do Tocantins, aos 29 dias do mês de Março de 2021. Eu, Amauri Sousa Moura, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2464814, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IMOBILIAR1A ZECA BARROS SC LTDA - CNPJ n°: 02.407.237/0001-17, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5001880-
28.2012.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.787,16 (Seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° 
1188/2008, 1198/2008,1345/2008, 3759/2008, 3762/2008, 3765/2008, 3774/2008, 4598/2008, 4599/2008, 4600/2008, 7548/2008, 
7550/2008, 7554/2008, 7558/2008, 7897/2008, 34155/2008, 34159/2008, 55877/2008, 56406/2008, 56407/2008, 56408/2008, 
datadas de 18/10/2012, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido 
de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime o 
exequente acerca da presente decisão • Promovo a citação da executada por meio de edital com prazo de 30 (trinta) dias nos 
termos do art. 80 inciso IV da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o praz,2s pradelineado intime a exequente para impulsionar 
o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias." E pasa que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de março. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES 
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 2465319, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOAO NICOLAU DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 13563300100, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0014393-69.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.974,83 
(um mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190000351, datada de 
11/06/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, 
IV da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. Araguaina, 01 de julho de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, 
aos 30 dias do mês de Março de 2021. Eu, Amauri Sousa Moura, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2500306, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO FIRMINO PAE, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 136.411.401-10, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5001087-
89.2012.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 882,68 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA n° 024863/2008, 
024865/2008., 024880/2008, 024881/2008, 024882/2008, 030807/2008, 030808/2008, 030809/2008, 030809/2008, 030811/2008, 
030818/2008, 030819/2008, 030820/2008, 030821/2008, 030822/2008, 030823/2008, 030938/2008 e 047441/2008, datadas de 
18 de outubro de 2012, acrescidas de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 129 - DESPI, a seguir transcrito: 
"(Em detida análise dos autos, depreendi que houve várias tentativas de citação por meio de oficial de justiça (evenw 26, 62, 74, 
101), bem como várias tentativas, de citação por Carta AR as quais todas foram infrutíferas (Evento 08, 44, 83, 98, 123). Bem 
como foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis para localização de novos endereços, as mesmas restaram 
infrutíferas (Evento 74 e 101). Destarte, estando cumpridos os requisitos necessários, o deferimento da citação por edital é 
medida que se impõe. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1- Intime o exequente acerca da presente decisão; 2 - Promova a citação 
da executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 80, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3 
- Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-
se. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de abril de 2021 (07/04/2021). Eu, Francisco Albery 
Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2336882, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): SHEICNAH SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI - ME - CPF/CNPJ n°: 09169887000110, na pessoa de seu 
representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030700-98.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como; para, no prazo 
'de '05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.049,04 (cinco mil, quarenta e nove reais e quatro centavos), representada 
pela CDA n° 20190035975, datada de 03/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não 
seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) dq contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da 
diligência citatória DEFIRO desde Logo o pedido formulado no evento 16, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 
30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequçnte para manifestar-se nos autos; MIL ENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado 
do Tocantins, aos 10 dirrs do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, AuxiliarJudiciário, que o digitei. Milene de 
Carvalho Henriquei - Juíza de Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 2499856, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0019008-
78.2014.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CARMEN SALVAGNI ROSSI, pessoa fisica, inscrita 
no CPF sob o nº 332.767.301-20, 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 SENTENÇA proferida no evento n.º  67 - SENT1 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ".Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados 
(EVENTO 65). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Ante a renúncia ao prazo 
recursal, dê-se ciência a parte exequente da presente sentença;  1 - Intime-se a parte executada da presente sentença; 2 
- Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do 
recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 5 - Havendo constrição de bens moveis do devedor, 
providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se 
ofício ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva; 6 - 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 . Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de Abril de 
2021 (07/04/2021). Eu,  Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0001958-92.2021.8.27.2706 
Acusado: G. J. M. 
Vítima: J DA S. A. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J DA S. A. brasileira, em união 
estável, nascida aos 10/12/1980, natural de Araguaína-TO, filha de Luzinete da Silva Amorim, com Ensino Fundamental 
Completo, inscrita sob o CPF: 026.228.531-22, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida 
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 
11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) O seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, 
deverá o requerido informar a este Juízo o seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e 
testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está 
proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de 
frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de 
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida; Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em 
último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal...'' Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
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Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 08 de Abril de 2021. Eu,  Aurilho Rodrigues De Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0006204-34.2021.8.27.2706 
Acusado: M. A. M. DA C. DE A. 
Vítima: A. S. DA S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. A. M. DA C. DE A., brasileiro, 
solteiro, auxiliar de mecânico, filho de Alessandra Miranda da Costa, atualmente em local incerto ou não sabido, atualmente em 
local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:''... Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, 
o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta 
não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido 
de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de 
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em 
último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem 
como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006...'' Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 08 de Abril de 
2021. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) THIAGO 
FERNANDES DA LUZ, brasileiro, ajudante geral, natural de Filadélfia/TO, nascido em 12/02/1989, filho de Marinez Fernandes da 
Luz, CPF 025.163.871-56, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigos 147, caput, e 
150, § 1°, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c o artigo 61, inciso II, 
alíneas “a” e “f”, do Código Penal, em concurso material e com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 
0013387-90.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para 
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo 
o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 08 de Abril de 2021. Eu, Aurilho Rodrigues de 
Freitas Junior , Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ESVOELE 
ALVES SANTANA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 30/07/1973, natural de Araguaína/TO, filho de Maria Francisca Alves 
Marinho e Antonio Santana de Sousa, CPF nº 623.751.801-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado 
nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0019512-
74.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese 
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4937 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2021 18 

 

 
 

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 08 de Abril de 2021. Eu, Aurilho Rodrigues de 
Freitas Junior, Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Autos n°: 0000602-63.2015.8.27.2709   
Chave n°: 902461321115 
Polo Ativo: M.C.F.A., rep. por LIVIA FERREIRA DOS SANTOS 
Polo Passivo: ELICIANO ALVES 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do 
Tocantins, o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, Autos n° 0000602-63.2015.8.27.2709, movido por 
Maria Clara Ferreira Alves, representada por sua genitora Livia Ferreira dos Santos em desfavor de Eliciano Alves. Nestes autos, 
o MM. Juiz de Direito, através da decisão, evento 90, MANDOU INTIMAR o requerido ELICIANO ALVES, brasileiro, inscrito no 
CPF sob o n° 861.432.801-00, encontrando-se em local incerto e não sabido, para que tome ciência do Termo de Penhora, 
evento 133, para, querendo, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão, evento 113. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no 
placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no 
Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 

Portaria Nº 859/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de abril de 2021 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 09 a 16 DE ABRIL DE  2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO Informação Nº 9840 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  09/04/2021 a 16/04/2021. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Márcio Ricardo Ferreira Machado 

Diretor do Foro 

Portaria Nº 859/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de abril de 2021 

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

12H 00MIN DO DIA 09/04/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  16/04/2021 

JUIZ - COMARCA DE DIANÓPOLIS SERVIDORES/TELEFONE 

DR.   JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
ASSESSOR: DILVAINE DA SILVA BORGES JUNIOR - MAT.: 35317 

SERVIDORA: CLARICIA TOLINTINO AGUIAR - MAT.; 352134 
TELEFONE: (63) 9 9294 - 8190 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIALA: RENATA MICHELLE MARRA NUNES - MAT. 134658. 

TELEFONE: (63)984419545 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL: VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ 

TELEFONE:  (63) 99293-6359 

 

 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
AUTOS N°: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002468-83.2018.8.27.2715/TO chave do proc. 475076865918 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerido: LUIZA RODRIGUES DE CARVALHO 
FINALIDADE: INTIMAR  o requerido LUIZA RODRIGUES DE CARVALHO, inscrito(a) no CPF/CNPJ 012.996.481-69, 
residente em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Sentença do evento 51,  a qual segue descrita “ANTE O 
EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do 
município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 20. Do teor desta 
sentença: 20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização 
processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato; 20.2 INTIME(M)-SE e a parte executada LUIZA RODRIGUES DE 
CARVALHO no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por 
mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e 
honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, 
data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.” Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Ação Penal - Procedimento Ordinário – 0001104-67.2018.8.272718 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei etc...FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
meio INTIMAÇÃO do acusado JOSÉ ALVES DA SILVA, brasileiro, viúvo, natural de Grajaú/MA, nascido aos 12/11/1928, filho de 
Caitano da Silva Pinto e Josefa Alves de Castro, portador do RG nº 646.773 SSP/GO, CPF nº 074.842.081-91, residente na Rua 
Reginaldo Borges, Setor Aeroporto, Lajeado/TO. A casa do filho, onde o acusado está residindo, fica na Rua Reginaldo Borges, 
no entanto, mais ao final da rua, EM FRENTE À LANCHONETE DA BRANCA, sendo uma casinha branca de apenas uma banda, 
com grade vermelha na janela. Telefone do filho do acusado, Sr. Valdenor - (63) 98472-8120., atualmente em lugares incertos e 
não sabidos, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA do evento 101, dos autos da Ação Penal - Procedimento Ordinário, ficando por 
isso, intimado da sentença do teor seguinte,“...Ante o Exposto,JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
para CONDENAR o réu JOSÉ ALVES DA SILVA, já qualificado aos autos, como incurso nas reprimendas do artigo 217-
A, Caput, do Código Penal, nas diretrizes da Lei n. 8.072/90. Passo à dosimetria das penas, de forma isolada e individual, 
aplicando-se o método trifásico na fixação da pena privativa de liberdade, analisando-se na forma determinada nos artigos 59 e 
68 do Código Penal. Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, assim partindo do 
mínimo legal de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM 08 (OITO) ANOS DE 
RECLUSÃO. Passo a análise da segunda fase, O entendimento majoritário é que nesta fase a pena deve permanecer dentro 
dos limites mínimo e máximo, não há agravantes a serem analisadas, todavia, observo atenuante de ser  réu maior de 70  
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(setenta) anos na data da sentença, nos termos do art. 65, inciso I do CP, conforme se infere por meio de documento hábil no 
evento 10, mas como a pena já se encontra no mínimo legal,  mantenho a pena em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. Passo a 
terceira e ultima fase, onde é analisada às causas de aumento de pena e de diminuição, como não observo nenhuma causa de 
aumento ou de diminuição a serem analisadas. Dessa forma, torno em definitivo a pena em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSAO. 
Em face da quantidade de pena aplicada, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, fixo como REGIME INICIAL de cumprimento da 
pena privativa de liberdade o SEMIABERTO (art. 33, §2º, alínea b, do CP). Considerando, ainda, o primeiro requisito do art. 44, I 
do CP, qual seja, o quantum de pena privativa de liberdade aplicada, que foi fixado em patamar superior a 04 (quatro) 
anos, tornando incabível o benefício legal da SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE 
DIREITOS (art. 44 e seguintes do CP). CONCEDO ao sentenciado, o direito de RECORRER EM LIBERDADE, salvo se por outro 
motivo não estiver preso, em razão de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. DEIXO DE CONDENAR o 
sentenciado nas custas processuais, uma vez que é beneficiário da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado: 1. Lance-se-lhe 
o nome no rol dos culpados; 2. Oficiem-se o Instituto de Identificação e Estatística, com a expedição, em triplicata, do Boletim 
Individual, nos moldes preconizados pelo art. 809, caput e §3º, do Código de Processo Penal; 3. Comunique-se o Tribunal 
Regional Eleitoral, para fins de aplicação dos efeitos trazidos pelos arts. 15, III, da Constituição Federal e art. 71, §2º, do Código 
Eleitoral.; 4. Proceda a Sra. Escrivã às demais comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Filadélfia,04 de setembro 2021. JORDAN JARDIM - JUIZ DE DIREITO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 07 de abril de 2021. Eu, Luzia Freitas Miranda, Escrivã em substituição, digitei e conferi. 
(as) Luatom Bezerra Adelino de Lina - Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 5000909-92.2012.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 719614821912 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: ESPUMAS GURUPI LTDA 
Valor da Causa: R$ 1.944,26 
FINALIDADE: CITAÇÃO 
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000909-
92.2012.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): ESPUMAS GURUPI LTDA, CNPJ sob o n° º 
02.865.225/0001-36, CDA n° J-141/2011. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) 
CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho 
infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 
Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos 
quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou 
garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como 
a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 
30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da 
penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for 
imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para 
ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, 
se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. 
Cumpra-se. Gurupi/TO 06 de abril de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 
Processo nº 0003014-37.2020.8.27.2726  - Chave de Segurança 586884015020 
Classe da Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
Reclamante: MONICA GOMES DE SOUSA LIMA 
Advogada: Dra JULIANY HALLINY PIRES DE ABREU 
Reclamada: RITA DE CASSIA BORGES RIBEIRO 
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Fica(m) Intimados a(s) parte(s) reclamada(o)s) por seu(ua)(s)Advogado(a)s/Procurador(a)s se tiverem habilitadas nos autos por 
Procuração e regularizados perante o Sistema e-Proc do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, da SENTENÇA (Julgamento - 
Com Resolução do Mérito - Procedência em Parte) - evento: 29, transcrita: DISPOSITIVO.Ante o exposto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, a fim de CONDENAR RITA DE CÁSSIA BORGES RIBEIRO ao pagamento 
de três parcelas de R$ 72,33 (setenta e dois reais e trinta e três centavos) com vencimento em 21.07.2015, 21.08.2015 e 
21.09.2015, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento. Sem custas e 
honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, JULGO extinto o processo COM 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Com isso, remetam-se os autos à COJUN para elaboração de planilha 
de cálculos e intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de até 15 dias, sob pena de multa de 10% e 
penhora de bens. Publique-se. Registre-se. Intimem-se para ciência e para, querendo, renunciarem a prazo recursal. Cumpra-se. 
Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, 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 2048860v2 e do código CRC 426a15f9 
 

Decisões 
Processo nº 0003599-89.2020.8.27.2726 - Chave de Segurança 721738980520 
Classe da Ação: Monitória 
Reclamante: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogados: Dr. JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 
Reclamada: EGIDIO LIMA DA SILVA 
INTIMAÇÃO da parte requerida EGIDIO LIMA DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, filho de MARIA JOSEFA LIMA DE 
ARAUJO, nascido em 23/10/1960, portador da Carteira de Identidade n° 937543, expedida pela SSP/TO, inscrito no CPF sob o 
nº644.262.461-72 dos termos da DECISÃO evento 33 a seguir DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONSTITUO o documento 
constante no evento 01, CONTR2 em título executivo judicial, com fundamento no artigo 701, § 2º, do CPC.Fixo os honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 827 do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais. 
Intime-se Autor, por meio de seu advogado constituído, para que apresente demonstrativo atualizado e discriminado do crédito, 
bem como para que promova o regular andamento do processo, no prazo de até 05 dias, sob pena de extinção do 
processo.Havendo pedido de cumprimento de sentença, intime-se o executado para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito, 
acrescido de custas, se houver. Consigne-se que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os 
honorários previstos § 1º, do artigo 524, do CPC incidirão sobre o restante.Não havendo comprovação de pagamento voluntário 
no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o Exequente para que promova o regular andamento do feito no prazo de até 5 (cinco) 
dias.Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à COJUN para que proceda a cobrança das custas 
processuais.Ao concluir, certifique-se o cumprimento integral do ato judicial ou a impossibilidade de cumpri-lo, indicando o(s) 
respectivo(s) evento(s).Intime-se. Cumpra-se.Miranorte – TO, data cientificada nos autos.Documento eletrônico assinado por 
RICARDO GAGLIARDI, 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 2110802v2 e do código CRC 3586219d. 
 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma:PRIMEIRO LEILÃO: dia 04 de maio de 2021, com encerramento às 13h00.Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote nosite do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao daavaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação,o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 04 de maiode 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preçovil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutosfinais, serão acrescidos 03 minutos para o término.LOCAL: Através 
do site www.dmleiloesjudiciais.com.br.PROCESSO Nº. 5001581-88.2012.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e RequeridoCLEDIOMAR JOSÉ RIBEIRO (CPF: 
278.488.681-68)BEM(NS): 01) Imóvel localizado na Avenida Goiás, do Loteamento Barrolândia/TO, Setor Central, Lote 178, 
Quadra nº. 13, com área de 836,00m²(oitocentos e trinta e seis metros quadrados), sendo: 22,00 metros de frente efundo, por 
38,00 metros nas laterais, com as seguintes confrontações: Norte:Lotes nº.s, 179. 180, 181 e 182; Sul: com o lote nº. 177; Leste: 
lote nº. 160;Oeste: Avenida Goiás. Benfeitorias: No imóvel encontra-se edificada uma casade alvenaria, piso na cerâmica, 
dividida em 11 cômodos, sendo: 02 quartos, 01suíte, 01 sala, 01 copa, 01 cozinha, 01 área, 01 despensa, 02 banheiros e 01 
áreade serviço nos fundos. Imóvel matriculado sob nº. 200 do Cartório de Registro deImóveis de Barrolândia/TO, avaliado em R$ 
100.000,00 (cem mil reais); 02)Imóvel urbano com área de 592,00m² (quinhentos e noventa e dois metrosquadrados), sendo: 
16,00 metros, de frente e fundo; 37,00 metros nas lateraisdenominado lote nº. 160, quadra nº. 13, Setor Central, localizado na 
Avenida JKdo Loteamento Barrolândia. Com as seguintes confrontações: Norte: lotes nº. 159e 182; Sul: lote nº. 161; Leste: 
Avenida JK; Oeste: Lote nº. 178. Benfeitorias: No imóvel encontra-se edificado um prédio comercial, tendo um pequeno 
escritório,um banheiro, dois quartos e ao fundo do imóvel encontra-se construído umgalpão sem repartições, piso queimado em 
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uma parte e outra parte rejuntado,todo cercado em tijolos. Imóvel matriculado sob nº. 201 do Cartório de Registrode Imóveis de 
Barrolândia/TO, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta milreais); 03) 01 (um) Trator SNF 6540 10472, modelo FM 50X, 
Chassi (MF) 189459-M1, em péssimo estado de conservação, lataria enferrujada, não estáfuncionando, avaliado em R$ 8.000,00 
(oito mil reais). Em caso de arrematação, deverá ser resguardado a parte cabente ao coproprietário EUNICE ARCANGÊLA 
RIBEIRO, correspondente a 50% calculadosobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, § 2º, do CPC.(RE)AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais),em 10 de agosto de 2020.**Avaliação sujeita a atualização até a 
data da alienação por índice oficial deapuração da correção.DEPOSITÁRIO: CLEDIOMAR JOSÉ RIBEIRO, Rua Castelo Branco, 
nº. 152,Barrolândia/TOÔNUS: Item 01) Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; Item 02)Eventuais constantes na Matrícula 
Imobiliária; Item 03) Nada consta.VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 41.061,34 (quarenta e um mil, sessentae um reais e 
trinta e quatro centavos), em 24 de agosto de 2017.LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017.COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do lanço vencedor, a ser pago peloarrematante; Em caso de adjudicação, antes da hasta pública, adimplemento 
ouparcelamento 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 
subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de 
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo 
arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo 
não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de 
leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela 
de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e 
da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega 
do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça 
e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA, por depósito 
judicial. PARCELAMENTO: Nos termos do art. 895 do NCPC, apresentando o interessado, por escrito, proposta de aquisição do 
bem em prestações nos prazos previstos nos incisos I e II do referido artigo: a) o arrematante deverá depositar, no ato da 
arrematação, pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista, nos termos do art. 895, § 1º do NCPC; b) poderá 
parcelar o restante em até 30 (trinta) meses, observada a parcela mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), reduzindo-se o prazo 
quanto necessário para a observância deste piso. c) as prestações serão depositadas em Juízo em conta vinculada à respectiva 
execução, tendo em vista a possibilidade de concurso de credores. d) a parte exequente será o credor do arrematante, o que 
deverá constar da carta de arrematação, constituindo-se em garantia do débito hipoteca ou alienação fiduciária do bem 
arrematado. e) as prestações de pagamento a que se obrigará o arrematante serão mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se 
as parcelas no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da arrematação. f) as prestações serão reajustadas mensalmente pelo índice da 
taxa SELIC. g) os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, 
ao executado, nos termos do art. 895, §9º do NCPC. h) o atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez 
por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, §4º, NCPC) e o inadimplemento autoriza 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 da execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5º, NCPC). i) o débito da 
parte executada será quitado na proporção do valor de arrematação. 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 
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em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado CLEDIOMAR JOSÉ RIBEIRO, 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 Miranorte, Estado do 
Tocantins. Miranorte (TO), 22 de março de 2021. Dannyllo de Oliveira Maia – Perito Leiloeiro. 
 
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 04 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 04 de maio de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (80% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através 
do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5001829-20.2013.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido PORTAL NOVO MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO (CNPJ: 06.287.316/0001-92), OSVANDO MOREIRA DE MORAES (CPF: 062.519.781-04) e TANIA MARIA DE 
SOUSA MACEDO MORAES (CPF: 332.819.801-63) CDA: C-2152/2012 BEM(NS): Lotes 787, 788-A, 788-L, 788-M e 793, 
Quadra nº. 54, 1ª Zona, logradouro: Avenida Bernardo Sayão, Setor Centro, área total: 3.179,70m² (três mil, cento e setenta e 
nove metros e setenta centímetros quadrados). Limites e Confrontações: 26,10 metros de frente confrontando com a Avenida 
Bernardo Sayão; 42,48 metros de fundo confrontando com a Rua Capitão Georginho; 75,00, 20,40 e 30,00 metros pelo lado 
direito confrontando com os lotes nº.s 788B, 788C e 788I; 105,00 metros pelo lado esquerdo confrontando com os lotes nºs. 786 
e 794. Benfeitoria: Um prédio comercial, planejado, dois galpões de depósito e uma casa contendo dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e varanda, em bom estado de conservação, totalizando 1.582,50m² (um mil, quinhentos e oitenta e dois metros e 
cinquenta centímetros quadrados) de área construída sobre o imóvel. Imóvel matriculado sob nº. 2.599 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Barrolândia/TO. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), em 22 de outubro de 
2020. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: 
TANIA MARIA DE SOUSA MACEDO DE MORAES, Avenida Canaã, nº. 117, Centro, Barrolândia/TO. ÔNUS: Consta Penhora 
nos autos nº. 5001678-54.2013.827.2726, em favor da Fazenda Pública do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Miranorte/TO; Penhora nos autos nº. 0002157-98.2014.827.2726, em favor da Fazenda Pública do Estado do Tocantins, em 
trâmite na 1ª Vara Cível de Miranorte/TO (SUSPENSO); Penhora nos autos nº. 5001841-34.2013.827.2726, em favor da 
Fazenda Pública do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível de Miranorte/TO; Outros eventuais constantes na 
Matrícula Imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 551.671,90 (quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e 
setenta e um reais e noventa centavos), em 16 de novembro de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS 
nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a 
comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo Executado; Em caso de cancelamento do leilão será 
devida a comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. Em 
caso de pagamento ou parcelamento do débito no período de 15 (quinze) dias úteis antecedentes à hasta pública, o(s) 
Executado(s) deverá(ao) pagar a comissão do leiloeiro, independentemente de comprovação do tempo de trabalho despendido. 
**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 TJTO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, 
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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, mediante depósito judicial ou 
meio eletrônico. 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. Observação.: A venda direta será fechada em 
ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 
intimado o executado PORTAL NOVO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, na pessoa de seu Representante Legal, OSVANDO 
MOREIRA DE MORAES e TANIA MARIA DE SOUSA MACEDO MORAES, e seus cônjuges se casados forem, 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 Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 03 de 
fevereiro de 2021. Dannyllo de Oliveira Maia – Perito Leiloeiro. 
 
Monitória Nº 0001595-50.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: AGNALDO RODRIGUES MARINHO 
RÉU: PAULO FILHO BARROS DA SILVA 
EDITAL Nº 1939622 
 PRAZO TRINTA (30) DIAS 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido: PAULO FILHO BARROS DA SILVA, brasileiro, estado civil e profissão 
ignorados, portador do RG nº 162.418 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 831.966.331-87, brasileiro, estando em lugar incerto e 
não sabido, para, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, ficando ciente de que, em caso de cumprimento 
no prazo assinalado, os honorários advocatícios serão de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem assim que estará 
isento do pagamento das custas processuais, conforme disciplina o artigo 701, caput e § 1º, do NCPC/15. tomar conhecimento 
da presente ação; CIENTIFICÁ-LO ainda, que, no prazo para pagamento, poderá oferecer embargos, em que poderá alegar toda 
matéria passível de defesa no procedimento comum (art. 702, § 1º, NCPC/15), e que, caso não haja o cumprimento da obrigação 
ou oferecimento dos embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade", segundo regulamenta o artigo 701, § 2º, do NCPC/15. Conforme despacho lançado no evento 4 e 35, acostado nos 
autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 05 de 
fevereiro de 2020. Eu, Mara Núbia Martins dos Santos,  Técnica Judiciária, digitei o presente. 
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Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Processo n. 0001973-74.2016.8.27.2726/TO 
Classe da Ação: Execução Fiscal 
Autor: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
Réu: JOÃO JOEL MUNDIM 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s) JOÃO JOEL MUNDIM, CPF 
377.442.321-00, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida 
e atualizações, e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias. CIENTIFICÁ-LO de 
que para a hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, 
conforme despacho lançado no evento 64 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum 
local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 07 de abril de 2021. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica 
Judiciária, digitei o presente. Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, 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 2501311v2. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS 
Processo nº 0000174-17.2021.8.27.2727 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: JOSÉ FILHO LOPES SAMPAIO 
Vítima: MÁRCIA LINO CARDOSO 
A Dra. EDSSANDRA BARBOSA DA DILVA LOURENÇO, MM. Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL vierem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
Juízo e Escrivania do Crime, tramitam os autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0000174-17.2021.8.27.2727, que a 
requerente MÁRCIA LINO CARDOSO move contra o requerido JOSE FILHO LOPES SAMPAIO, brasileiro, convivente, nascido 
aos 14/11/1982, filho de Perpetua Ferreira Lima, atualmente em local desconhecido, expediu-se este EDITAL a fim de intimá-lo 
da decisão proferida no evento 14 dos autos supracitados, conforme parte dispositiva a seguir transcrita: “(...) Ante o exposto, 
CONCEDO PARCIALMENTE as medidas protetivas postuladas pela requerente e, por conseguinte: 1) DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 11.340/2006, DETERMINANDO ao agressor 
JOSÉ FILHO LOPES SAMPAIO: 1.1. o seu imediato afastamento do imóvel onde reside com a vítima, estando autorizado a 
retirar apenas seus pertences de uso pessoal, acompanhado de Oficial de Justiça. Em caso de resistência, fica autorizado, 
desde já, a solicitação de auxílio da força policial; 1.2. No curso deste procedimento ou até outra determinação judicial, o 
requerido está proibido de se aproximar do referido imóvel, devendo manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
mesmo. Além disso, deverá informar a este Juízo o endereço onde passará a residir, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
intimação desta decisão; 1.3. Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter 
distância mínima destes de 300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar público; e 1.4. Está proibido ainda de manter contato 
com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 2) INDEFIRO a medida protetiva de urgência 
de proibição de o agressor frequentar determinados lugares. As medidas de proibição de aproximação e contato não abrangem 
a filha do casal, haja vista não ter havido pleito de restrição ou suspensão do direito de visitas (artigo 22, IV, da Lei nº 11.340/06). 
Dessa forma, para que seja possível conciliar o exercício do direito de visitas com a obediência às medidas protetivas ora 
deferidas, o pai deverá visitar a filha em local diverso daquele onde reside a requerente, sendo que, na medida do possível, 
deverá atribuir aos avós ou outros parentes próximos da criança a busca e a entrega desta à genitora, bem como todas as 
tratativas alusivas à filha que exijam aproximação e/ou contato com a requerente. Apenas na hipótese de absoluta 
impossibilidade de delegação, as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida ficarão afastadas para 
garantir ao requerido o exercício do direito em alusão. No mandado de intimação do agressor deverá constar a advertência de 
que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva e configura o crime previsto no artigo 
24-A da Lei Maria da Penha. A vítima deverá comunicar a este Juízo ou à Autoridade Policial eventual: a) descumprimento das 
medidas protetivas de urgências pelo agressor; b) a reconciliação do casal; ou c) a posterior desnecessidade de manutenção das 
medidas protetivas de urgência, caso deixe de existir a situação de violência. Nomeio a Defensoria Pública para a defesa dos 
interesses da vítima, que deverá ser vinculada aos autos e intimada desta decisão. Intimem-se ambas as partes e cite-se o réu 
para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as 
provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os 
fatos alegados pela requerente. Intime-se também o Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 
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11.340/2006)”. Para quem interesse possa ou não alegar ignorância, vai o presente EDITAL PUBLICADO no  Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins. Eu, Roberta Eloi Pereira, Escrivã Judicial, digitei, conferi e subscrevi. EDSSANDRA BARBOSA DA 
SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0032637-40.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RENATO SILVA DO NASCIMENTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) RENATO SILVA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, natural de 
Goiânia - GO, nascido aos 01.09.1977, inscrito no CPF nº 261.063.508-76, filho de Elaine Silva do Nascimento, residente e 
domiciliado na Rua RS 1, nº 04, Quadra 3, Setor Sul, Palmas, TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO 
PENAL nº 00326374020208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Relatam os presentes autos que, no dia 
05/11/2019, por volta das14h30 min, na Quadra 104 Norte, rotatória NS 2, com a LO 2, AC NE 01, nesta capital, o denunciado, 
dotado de animus furandi, subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular Samsung Galaxy J5 Pro, dourado, em 
desfavor da vítima Kamilla Fernandes de França, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 11- Evento/1. Por ocasião dos 
fatos, a vítima caminhava pelo local retro mencionado, quando o denunciado se aproximou e com uma das mãos por baixo da 
camisa, como se estivesse armado, determinou que a vítima lhe entregasse o celular. Após a subtração, o denunciado se evadiu 
correndo do local. A Polícia Militar foi acionada, e a partir das características do denunciado, dadas pela vítima, empreenderam 
busca nas proximidades do local, logrando êxito em localizar o denunciado, o qual ainda estava com a res furtiva em seu poder, 
razão pela qual o conduziram para Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante delito. Pelo exposto, encontra-se o 
denunciado RENATO SILVA DO NASCIMENTO incurso nas penas do crime tipificado no artigo157, caput do Código Penal, pelo 
que se faz mister a deflagração da devida Ação Penal, devendo o mesmo ser cientificado para responder aos termos da presente 
demanda a fim de que, ao final, seja C O N D E N A D O na forma da lei. Outrossim, requer a produção probatória, com a 
declaração da vítima, bem como o interrogatório do réu. DESPACHO: Considerando a não localização do acusado (eventos 16, 
23 e 26), expeça-se edital de citação, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 
dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do 
CPP. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito. ” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria 
Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: 
(63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 08.04.2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO (30) TRINTA DIAS 
 A Doutor José Maria Lima, Juiz de Direito, respondendo pela  2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas/TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo é Cartório da 2 Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas/TO, se processa os autos n.º 0007772-60.2014.8.27.2729, da ação de Cumprimento de sentença que tem como 
requerente João Monteiro Neto é requerido Jefferson Barros Franco é Estado do Tocantins.  E por este meio procedo a 
INTIMAÇÃO do requerido JEFFERSON BARROS FRANCO, estando em lugar incerto é não sabido, para tomar ciência do teor 
da sentença proferida nos autos n.º 0007772-60.2014.8.27.2729, no evento 60, segue a seguir o dispositivo: “ (...)  Ante o 
exposto, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida e ACOLHO os pedidos iniciais deduzidos na presente ação o que faço 
com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: 1. Declaro a inexistência de relação jurídica tributaria 
imputados ao requerente, decorrente do veículo descrito acima desde a data de comunicação de venda junto ao DETRAN no dia 
17/05/2010; 2. Determino ao requerido, ESTADO DO TOCANTINS , que adote, imediatamente, as providências necessárias para 
a exclusão do nome do autor junto à Dívida Ativa Estadual e do Cartório de Protesto local, sob pena de multa diária de R$ 500,00 
(quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 3. Condeno o requerido, JEFFERSON BARROS FRANCO , a 
transferir a propriedade do automóvel - VW Fox 1.0, Placa MWA 3873, 2005/2006, RENAVAM 871824930 junto ao Órgão 
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competente Estadual para seu nome, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 
10.000,00 (dez mil reais); 4. Condeno os requeridos a pagarem solidariamente ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data[1], com a 
incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09, a partir data do evento danoso 
(inscrição em Dívida Ativa - 31/12/2013) (Súmula 54 do STJ); Condeno os requeridos ao pagamento, na proporção de 50% para 
cada um, das custas processuais e taxa judiciária, nos termos do art. 87, §1º, do NCPC. Isentando, todavia, o Estado do 
Tocantins da parte que lhe toca por se tratar de Fazenda Pública Estadual. Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento dos 
honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada um, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 
nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º c/c 87, §1º, todos do NCPC, em observância ao grau de zelo do profissional, seu trabalho 
realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Intimem-se. Cumpra-se. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC, 
496, §3º, II). Com o trânsito em julgado, dê-se baixa definitiva. No mais, cumpra-se o Provimento n°. 
13/2016/CGJUS/ASJECGJUS. Palmas, data certificada pelo sistema. MANUEL DE FARIA REIS NETO Juiz de Direito em Auxílio 
ao NACOM”. Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, que será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 7 dias do mês 
 de abril de 2021. (ass) José Maria Lima. Juiz de Direito. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito em substituição na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação de Inventário nº 0000770-34.2017.8.27.2729 (IRENI DA 
CUNHA ABREU move em face do ESPOLIO DE MIGUEL DE ABREU VALADARES), por meio deste edital fica o 
herdeiro RAIANO DA CUNHA ABREU - CPF n.º 283.033.931-20, CITADO de todos os termos da presente ação, bem como para 
manifestar-se sobre primeiras declarações apresentadas pela inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias.  E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Palmas-TO., 23 de 
fevereiro de 2021. 
 

4ª vara criminal execuções penais 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00552161620198272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: JOANINHA FERREIRA DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) JOANINHA FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 015.976.261-80, brasileira, solteira, nascida aos 
08/11/1977, em Silvanópolis-TO, filha de Lourenço Ferreira de Avelas e Maria Moreira dos Santos?, atualmente em local incerto 
e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0055216-16.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] FUNDAMENTAÇÃO: A presente ação penal é de iniciativa 
pública incondicionada, detendo, portanto, o representante do Ministério Público a necessária legitimidade para a propositura da 
actio, tendo no curso da demanda restados satisfeitos todos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, 
não havendo nulidades a serem sanadas, estando maduro para a análise do mérito. O processo encontra-se regular, uma vez 
que os réus tiveram asseguradas todas as garantias, como a ampla defesa e o contraditório. Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 
mérito da demanda. [...] Basta, pois, para a consumação do ilícito, a prática de um dos verbos ali previstos (importar, exportar, 
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar etc.).  A lei protege a saúde pública. A disseminação ilícita e descontrolada 
da droga coloca em situação de risco um número indeterminado de pessoas.  Em razão disso, Capez expõe que: “Para a 
existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido de caráter absoluto, bastando para 
a configuração do crime que a conduta seja subsumida a um dos verbos previstos. Trata-se, portanto, de infrações de mera 
conduta, nas quais a configuração ou caracterização da figura típica decorre da mera realização do fato, independentemente de 
este ter causado perigo concreto ou dano efetivo a interesses da sociedade. Por essa razão, pouco importa a quantidade da 
droga, pois se esta contiver o princípio ativo (capacidade para causar dependência física ou psíquica), estará configurada a 
infração. Qualquer que seja o montante da droga, haverá sempre um perigo social, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, 
inclusive, já afastou a incidência do princípio da insignificância na hipótese de pequena quantidade de droga apreendida em 
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poder do agente (Curso de Direito Penal – legislação penal especial, Vol. 4, Ed. Saraiva, 3ª edição, pg. 715)”. A materialidade do 
delito encontra-se estampada no evento 01 dos autos do Inquérito Policial nº 0042082-19.2019.8.27.2729, por meio do Auto de 
Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo nº 5778/2019 LQF nº 032/2019 (evento 59 IP), os quais atestam a apreensão de 
153 gramas de cocaína, além de 11,2 gramas de crack. Tais substâncias são consideradas ilícitas nos termos da Portaria nº 
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS). Destaco ainda o Relatório de Missão Policial acostado no evento 44 
(autos do inquérito policial – em apenso), referente a quebra de dados do aparelho celular apreendido, devidamente autorizado, 
conforme decisão do evento 34 (processo nº 0042082-19.2019.8.27.2729). As declarações das testemunhas, bem como dos 
réus, prestadas em Juízo, foram gravadas pelo sistema audiovisual, cujos áudios foram anexados nos autos após a realização 
da audiência. Quanto à autoria, senão vejamos os depoimentos dos Policiais que realizaram as diligências [...]  DA CONDUTA 
DE JOANINHA FERREIRA DOS SANTOS: Perante a Autoridade Policial, em seu interrogatório, a acusada afirmou [...]  A este 
respeito, declarou a denunciada perante este Juízo que está presa desde outubro de 2019, é mãe de Diomar e fará 43 anos este 
ano. É de Silvanopolis e nunca mudou do Estado do Tocantins, foi presa outra vez em fevereiro e não foi condenada. Em outubro 
foi presa por ter ido até o filho quando soube da abordagem policial. Seu filho trabalha com o pai dele com plantação de soja, não 
vai todos os dias para a plantação e recebe 70 reais por diária. Não tem conhecimento de que o filho faz parte de facção 
criminosa, sabe que o filho é chamado de Ciclope na rua, porém o chamam mais pelo nome. Diomar é usuário de maconha e pó, 
mas não vende. Sabe que em seu muro está escrita a sigla PCC, porém a pichação estava lá antes dela se mudar. Não sabe 
dizer o número do filho e nunca teve acesso às conversas do telefone do filho nem sabe se ele anda armado ou possuía uma 
arma. Na casa da avó de Eduardo viu o carregador apreendido. Disse que da casa que o filho foi preso os três acusados foram 
levados direto para a delegacia e não passaram em sua casa. Afirmou que não viu drogas no local, mas viu na delegacia e viu 
que o celular do filho foi apreendido também. Sabe que o filho havia reatado a relação com Michele cerca de 11 dias antes da 
abordagem e ficou com ela por esses dias. Afirmou que antes de reatarem relação Diomar ficou morando na chácara da mãe. 
Diomar ia até a casa da mãe quando estava com fome, tinha acesso a sua casa a qualquer momento, apesar de não ir todo dia 
de manhã. Quando Diomar foi preso pela primeira vez, por tráfico, já era usuário de entorpecentes. Seu esposo é tio de Valdiano 
e Valdinei, a filha de Janaína é casada com Valdiano e está presa por tráfico de drogas. O Bar do Zagueirao fica em outra rua da 
casa de Eduardo, na avenida. Estava presente no dia da abordagem no Bar do Zagueirão e foi liberada pelos policiais. Sabe que 
a sigla pichada em seu muro é o nome de uma facção criminosa. Não sabe o motivo do apelido do filho. Joaninha não consome 
drogas e ia para a chácara toda sexta-feira no fim da tarde. O filho Diomar tem livre acesso à sua casa e pode dormir lá quando 
desejar, apesar de dormir na casa de Eduardo por 11 dias antes da abordagem. Não se recorda do que falou no interrogatório 
pois estava muito nervosa. Quando foi presa a primeira vez foi acusada de tráfico de drogas. Não possuía conhecimento de que 
Diomar estava foragido desde o dia da abordagem no bar do Zagueirão. Joaninha, no momento que estava na delegacia, não foi 
informada de que em sua casa foi apreendida droga, afirmou que foi presa por ter ido na auditoria e ter reclamado dos policia is 
que queriam matar seu filho. Disse que não foi presa por qualquer motivo que a ligasse ao tráfico de drogas. Teve conhecimento 
de que entraram na sua casa apenas na delegacia. Afirmou que no dia da abordagem tinha lavado todas as roupas e não utiliza 
cesto, apenas coloca as roupas sujas em um tanque de pedra. Lava as roupas do filho Diomar e não mistura as roupas sujas das 
pessoas que ali moram. Trabalha como diarista quatro vezes por semana em dois lugares, recebendo de uma pessoa 600 reais 
por mês e de outra 400 ou 500 reais. Cria a sobrinha desde bebê e cuida da filha com problema mental que possui 5 filhos, sua 
neta mais velha, dessa filha, passou por estupro e Joaninha considera que não possui condições de cuidar dos irmãos. Joaninha 
vive do trabalho de diarista e das verduras que vende da chácara como jiló e maxixe. Vai pouco ao Bar do Zagueirao e no dia da 
abordagem estava aguardando Valdiano para receber um dinheiro, o que explica o fato de estar sentada na porta do bar naquele 
dia. (evento 161_AUDIO_MP33). A prova produzida na presente ação penal não revelam hábeis para atestar qualquer prática 
ilícita por parte da denunciada. A acusada foi firme e categórica em afirmar que não tinha conhecimento da existência de 
substância entorpecente dentro de sua casa, que se revelou surpresa quando soube que sua casa foi revistada, após ter sido 
conduzida, que tem trabalho lícito e cuida de uma neta que tem problema mental. Não foram produzidas provas quanto a 
materialidade e nem quanto à autoria delitiva, referente ao tráfico de drogas descrito na denúncia, uma vez que durante a 
instrução criminal, não ficou comprovado que a acusada tinha conhecimento que a droga se encontrava escondida dentro de sua 
casa. O representante do Ministério Público em sede de alegações finais disse  que “não há provas nos autos de que a droga 
seria de Joaninha. (...) não restar provada a autoria delitiva da mesma com fundamento do artigo 386, do CPP.” Nestes termos,  
requereu a absolvição da acusada. [...] DISPOSITIVO: Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da 
denúncia do evento 01, pelo que:  CONDENO DIOMAR FERREIRA DE SOUSA nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 
11.343/06 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. ABSOLVO DIOMAR FERREIRA DE SOUSA das penas dos artigoa 35, caput, 
da Lei nº 11.343/06, e do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013. CONDENO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA nas penas dos 
artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06. ABSOLVO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA das penas do artigo 35, caput, da Lei nº 
11.343/06, e do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03. ABSOLVO JOANINHA FERREIRA DOS SANTOS das penas dos artigos 
33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, e em razão da sentença absolutória, determino a 
expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver presa. [...] 03/12/2020, MANUEL DE FARIA REIS NETO - 
Juiz de Direito". ALLAN MARTINS FERREIRA- Juiz de Direito." Palmas, aos 09/04/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, 
digitei e subscrevo. 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de inscrições de interdição 
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: MINIMERCADO MAESTRO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 08.907.889/0001-05, 
bem como de seu sócio coobrigado ANGELO ANTONIO CARVALHO FARIA, CPF/CNPJ: 054.620.856-80, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0043071-59.2018.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-3121/2018, inscrita em 
03/09/2018, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 108.451,36 (cento e 
oito mil quatrocentos e cinquenta e um 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 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: VILLAGGIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA, CPF/CNPJ: 
29.570.914/0001-70, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0042968-81.2020.8.27.2729, 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). 
20200001606, inscrita em 24/01/2020, referente ao TLF - TX; 20200001607, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.020,76 (Três Mil e Vinte 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. 
 

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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50003379120078272729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada intimada, na pessoa de sua procuradora Dra JULICE 
GOMES GARCIA, OAB-MG 107.320, constituída em procuração constante no evento evento 1 página 24, para pagar 
voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e 
honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme 
determina o artigo 523, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário 
do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, 
sob pena de preclusão e demais consequências legais (art. 520, §1º, do CPC/15).  Tudo conforme determinado no evento 46. 
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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50100054720118272729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada M F SANTOS - ME intimada, para pagar voluntariamente a 
dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários 
advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme determina o 
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artigo 523, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena 
de preclusão e demais consequências legais (art. 520, §1º, do CPC/15).  Tudo conforme determinado no evento 48. 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 00409817820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LEONDINA VIEIRA MARTINS .CNPJ/CPF nº 456.407.771-
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 00216501320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MUCIO GOMES DE SOUZA .CNPJ/CPF nº 00.708.516/0001-
95 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 00409271520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado NK CONSTRUTORA LTDA.CNPJ/CPF nº 17.112.161/0001-
70  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 00409271520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado NK CONSTRUTORA LTDA.CNPJ/CPF nº 17.112.161/0001-
70  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 00353465820148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CARLOS CIRQUEIRA ROCHA.CNPJ/CPF nº 435.975.991-
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 
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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 50430758420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ROSIVAN RIBEIRO NASCIMENTO.CNPJ/CPF nº 152.348.002-
53   INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00214062620148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado REINALDO ANTONIO COSTA.CNPJ/CPF nº 878.508.692-49 
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 00115599720148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado HUDISON COELHO MARINHO CNPJ/CPF nº 898.939.301-97 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ANAINA GOMES CAMPOS– CNPJ/CPF: 941.951.881-72, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0033855-40.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: TUPY COMERCIO DE GLP LTDA, CPF/CNPJ: 
11.132.913/0001-88, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0049121-67.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se tão somente aos honorários 
advocatícios, 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, 
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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 E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: UNIAO PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 
LTDA, CPF/CNPJ: 09464100000143, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 50023303320118272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se tão somente aos 
honorários advocatícios, 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 que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. 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 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 dos sócios: ANA DE SOUZA VIEIRA, CPF/CNPJ: 276.330.801-59 e NYLSON AFONSO 
PRIMO, CPF/CNPJ: 293.927.801-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5003323-47.2009.8.27.2729, que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). A-340/2009, inscrita em 30/03/2009, referente ao ICMS; A-324/2009, inscrita em 27/03/2009, referente 
ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.156,36 (Onze mil, cento e cinquenta e 
seis 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 M J L DE ARAUJO SERVIÇOS, CPF/CNPJ: 09.536.264/0001-39, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0036532-48.2016.8.27.2729, 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). 20160009436, inscrita em 
05/02/2014, referente ao TLF – TX; 20160009437, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS – TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 687,23 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte 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: J.J COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, 
CPF/CNPJ: 08.272.483/0001-95, bem como de seu sócio coobrigado JOSÉ JOÃO DA SILVA, CPF/CNPJ: 170.529.218- 63, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5036550-86.2013.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-2383/2012, 
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inscrita em 17/07/2012, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
2.639,38(dois mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta 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: WALDEIR FERREIRA SILVA, CPF/CNPJ: 13.501.913/0001-33, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00391108120168272729, 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). 20160011024, inscrita em 
05/02/2014, referente ao TLF - TX; 20160011167, inscrita em 25/03/2015 , referente ao TLF – TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.819,12 (Um Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Doze Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: ELIONE OLIVEIRA DE JESUS, CPF/CNPJ: 611.895.291-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0037430-90.2018.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180005643, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180005644, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180005645, inscrita em 
05/02/2014, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.408,88 (Dois Mil e 
Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: WARLISSON BARROS DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 971.087.661-91, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0054911-32.2019.8.27.2729, 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). 20190035373, inscrita em 
28/08/2018, referente ao ISS-AUTONO; 20190035374, inscrita em 28/08/2018, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.395,43 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta 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 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ELIENE FERREIRA RODRIGUES, CPF/CNPJ: 367.065.822-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0016528-53.2017.8.27.2729, 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). 20170014617, inscrita em 
05/02/2014, referente ao IPTU; 20170014618, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 2.613,31 (Dois Mil e Seiscentos e Treze Reais e Trinta 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: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A, CPF/CNPJ: 
60.736.279/0001-06, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0043656-48.2017.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-4535/2017, inscrita em 01/08/2017, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 21.050,12(vinte e um mil cinquenta reais e doze centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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: OTICA DINIZ PALMAS LTDA, CPF/CNPJ: 09.521.534/0001-38, bem 
como de seus sócios coobrigados ANA CRISTINA FERREIRA ANDRADE, CPF/CNPJ: 798.942.833-49 e EVANDRO DINIZ 
ANDRADE, CPF/CNPJ: 787.489.683-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0030504-59.2019.8.27.2729, que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-1551/2019, inscrita em 09/04/2019, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 15.159,31(quinze mil cento e cinquenta e nove reais e trinta 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: GED TOCANTINS SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA - EPP, 
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CPF/CNPJ: 09.303.889/0001-50, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –0041879-23.2020.8.27.2729, 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). 20200001065, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001066, inscrita em 24/01/2020, referente ao 
IPTU; 20200001067, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 5.149,50 (Cinco Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta 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: CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA - ME, CPF/CNPJ: 11.305.537/0001-
86, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0043018-10.2020.8.27.2729, 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). 20200001963, 
inscrita em 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
3.355,34 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: TOCANTINS SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, 
CPF/CNPJ: 11.617.878/0001-97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0041929-49.2020.8.27.2729, 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). 20200001334, inscrita em 03/10/2019, referente ao MUL-POST 20200001335, inscrita em 03/10/2019, referente 
ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.650,65 (Dois Mil e Seiscentos e 
Cinquenta 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: EMILLY SUPERMERCADO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 08.297.928/0001-91, 
bem como de seus sócios coobrigados EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CPF/CNPJ: 030.821.851-50 e MARIELA 
ROSA GONÇALVES, CPF/CNPJ: 758.727.731-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0031778-24.2020.8.27.2729, que 
lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2294/2019, C-2295/2019, datada(s) de 25/06/2019, referente ao ICMS; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 42.422,27 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e 
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vinte 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: EMILLY SUPERMERCADO LTDA ME - SUPERMERCADO 03 MENINAS, 
CPF/CNPJ: 08.297.928/0001-91, bem como de seus sócios coobrigados EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, 
CPF/CNPJ: 030.821.851-50 e MARIELA ROSA GONÇALVES, CPF/CNPJ: 758.727.731-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
–  0050456-24.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2957/2019; C-2958/2019; C-2959/2019; C2960/2019, 
datada(s) de 16/09/2019, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
122.804,33 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e trinta 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 sócio: GEAN CARLOS LIMA MARANHÃO, CPF/CNPJ: 88460657353, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  00075404820148272729, 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). 20140000074, inscrita em 
15/08/2013, referente ao ISSNLDMS-P; 20140000076, inscrita em 15/08/2013, referente ao ISSNLDMS-P; 20140000077, 
inscrita em 15/08/2013, referente ao ISSNLDMS-P; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
238.291,85 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Oitenta 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: P & M COMERCIAL DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 
ME, CPF/CNPJ: 04.147.941/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0042959-22.2020.8.27.2729, 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). 20200001584, inscrita em 03/10/2019, referente ao ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 6.214,75 (Seis Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Setenta 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 
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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: C. B. SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 06240803000108, bem como de 
seu sócio coobrigado WANDERLEY ALVES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 04356209168, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
 50029752420128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2874/2011, datada(s) de 15/12/2011, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.434,46 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e 
Quatro Reais e Quarenta 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: DINAR COELHO DA SILVA, CPF/CNPJ: 662.914.963-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0008030-60.2020.8.27.2729, 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). 20190009811, 20190009812, 
20190009813, 20190009814, 20190009815, 20190009816, 20190009817, 20190009818, 20190009819, 20190009820, 
20190009821, 20190009822, 20190009823, 20190009824, 20190009827, 20190009828, 20190009829, 20190009830, 
20190009831, 20190009832, 20190009833, 20190009834, 20190009835, 20190009836, 20190009837; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.508,93 (Cinco Mil e Quinhentos e Oito Reais e Noventa 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 sócio: BRYAN TAVARES SILVA, CPF/CNPJ: 010.560.381-36, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 0009843-35.2014.8.27.2729, 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). 20140001192, inscrita em 15/08/2013, 
referente ao TXL-SANIT; 20140001193, inscrita em 15/08/2013, referente ao TXL-FUNC; 20140001194, inscrita em 
04/01/2012, referente ao TXS-COLIXO; 20140001195, inscrita em 15/08/2013, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.753,34 (Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e 
Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUEURO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 
13.076.300/0001-04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0017698-94.2016.8.27.2729, 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). 
20160001932, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.076,24 (Dois Mil e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA D.I. LTDA, CPF/CNPJ: 07.197.626/0001-89, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0019391-45.2018.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180000570, inscrita em 
24/08/2017, referente ao ISS-AF; 20180000571, inscrita em 24/08/2017, referente ao ISS-AF; 20180000572, inscrita em 
24/08/2017, referente ao ISS-CO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 334.146,49 
(Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta 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: BRASIL E 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 – 0039864-18.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4322/2017, inscrita em 
15/07/2017, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 118.837,86 
(cento e dezoito mil oitocentos e trinta e sete 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 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. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 (quinze) dias 
O Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis.TO. FAZ SABER a todos 
que ao lerem ou conhecimento tiverem do presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais, um processo crime nº 0003017-77.2020.8.27.2730 , que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o 
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denunciado: ONOFRE ARRUDA DE ABREU, brasileiro, solteiro, natural de Palmeirópolis/TO, nascido em 01/06/1976, filho de 
Felisbela de Abreu Arruda e de Manoel Francisco Arruda, RG nº. 139.882, SSP/TO, CPF nº. 844.369.561-72, atualmente em 
local incerto e desconhecido. Para que responda à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares 
e alegar tudo que interesse a sua defesa; observando-se a dicção do art. 396-A, do Código de Processo Penal, ocasião em que 
poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário.Caso transcorra o prazo legal de dez dias sem que o(a)(s) denunciado(a)(s), uma vez regularmente citado(a)(s), 
constitua(m) advogado ou mesmo ofereça a defesa inicial, NOMEIO, desde já, o representante da Defensoria Pública para o 
patrocínio de seus interesses (CPP, art. 396-A, § 2º). O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência não 
comunicar o novo endereço ao Juízo (art. 367 do CPP). Para conhecimento de todos, é passado o presente edital. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO. Aos 09 dias do mês de abril de 2021. Eu, (Divina Helena de Almeida 
Silva), Técnica Judiciária o digitei. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0005306-77.2020.8.27.2731 
Requerente:  ORLENE FREIRE  PEREIRA 
Requerido: LEANDRO MOTA DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juizsa 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, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que ORLENE FREIRE  PEREIRA, representante, move em desfavor do representado: LEANDRO MOTA DA 
SILVA, brasileiro, vaqueiro, filho de Maria das Graças Mota da Silva e de Adailto Eduardoda Silva, nascido aos 26.02.1990, 
residente na Avenida 10, n. 1101, Centro, Rio Maria/PA, e, como encontra-se 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 assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com 
fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      ORLENE FREIRE  PEREIRA, devendo manter distância mínima desta de 200 
(duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     ORLENE FREIRE  PEREIRA, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 29.01.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. 
ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO,  cuja cópia segue anexa." 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, 
aos (08 de Abril de 2021). (08/04/2021). 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 0000534-37.2021.8.27.2731 
Denunciado: DIONE DOS SANTOS SILVA  
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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 DIONE DOS SANTOS SILVA, 
brasileiro, nascido em 01/08/1995, filho de Neurides Francisca dos Santis Silva, inscrito no CPF nº 708.287.161-96, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 147 do CPB, Artigo 129 caput do CPB. 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 (06 de Abril de 2021). (06/04/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO 
SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 5000540-13.2008.8.27.2731 
Denunciado: ROSEMBERG RODRIGUES 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 de ação penal em desfavor do acusado ROSEMBERG RODRIGUES 
BORGES, brasileiro, união estável, garimpeiro, nascido aos 08.07.1984 em Redenção-PA, filhode Lazaro Xavier Borges e Maria 
do Socorro Rodrigues de Oliveira, residente na RUA BRAULIA VENCESLAU GURJAO,1855 BELA VISTA, REDENÇÃO/PA, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 157 § 2º, incisos I e II, c/c com Artigo 70  todos do 
Código Penal Brasileiro. 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 (08 de Abril de 
2021). (08/04/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE  30 (TRINTA DIAS 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MMª Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
desta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da Ação de Execução 
Extrajudicial por quantia certa, Processo Processo n° 0001298-90.2016.8.27.2733, Exequente: ESTADO DO TOCANTINS e 
Executado: M.L.C.C, REP. POR LUSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA. Tem o presente a  finalidade de INTIMAR LUSIMAR 
FERREIRA CUSTODIO, CPF nº 006.787.261-16, com endereço em local incerto e não sabido, para em querendo embargar no 
prazo de 30 dias, convertendo em depósito, nos termos do art.9º, da lei nº 6830/80, conforme pleito do exequente "o § 2º, do art. 
11, da Lei 6.830/80 c/c art. 9º, inciso I, da mesma Lei, que a penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito à ordem 
do juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, aos 05/04/2021. Eu, Lucileide Carvalho Nunes - Técnica Judiciária, matrícula 98823, que o digitei e conferi. Luciana 
Costa Aglatzakis - Juíza de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
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 tiver que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da ação Interdição nº: 0002389-
50.2018.8.27.2733, 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 
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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. 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
CURATELA Nº 0004241-29.2020.8.27.2737/TO 
REQUERENTE: MARIA JOSINA DA COSTA GOMES 
INTERDITADO: LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS 
EDITAL Nº 2414176 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS - II PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS AUTOS Nº: 0004241-29.2020.8.27.2737 requerida por MARIA JOSINA DA 
COSTA GOMES, decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS, NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  MARIA JOSINA DA COSTA GOMES COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 , INCISO I DO 
CÓDIGO CIVIL, PARA ATOS NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (ART.755, §3º DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A 
INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. 
PRESTE-SE COMPROMISSO NA FORMA DO ART. 759 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALECENDO O(A) 
INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE 
CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) 
INTERDITADO(A). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 09 DE DEZEMBRO DE 202020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - 
JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na 
forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 23/03/2021, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, 
Rosana Cardoso Maia- Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 
INTERDIÇÃO Nº 0000058-15.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: ADELINA FARIAS DE SOUZA 
RÉU: JOSE MARTINS DE SOUZA 
EDITAL Nº 2435929 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de JOSE MARTINS DE SOUZA – II PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de JOSE MARTINS DE SOUZA AUTOS Nº: 0000058-15.2020.8.27.2737 requerida por ADELINA FARIAS DE SOUZA decretou 
a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE JOSE MARTINS DE SOUZA NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA DE  
ADELINA FARIAS DE SOUZA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767, inciso I DO CÓDIGO CIVIL. PARA ATOS NEGOCIAIS E DE 
GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 
(ART.755, §§3º DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. 
(ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO 
NA FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4937 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2021 42 

 

 
 

EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA 
CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 15 DE 
MARÇO DE 2021. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de 
Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação 
EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 5000157-68.2009.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 
desfavor de EDVANIA FERNANDES TORQUATO E OUTROS, sendo o presente, para CITAÇÃO do espólio de: IRON 
FERNANDES DA SILVA, na pessoa de sua inventariante: EDIVÂNIA FERNANDES TORQUATO, com endereço em local 
incerto e não sabido, com prazo de 15 dias, para que fique ciente dos termos da petição inicial, bem como, para habilitar os 
herdeiros do devedor no feito, no prazo de 15 dias, Cumpra-se. Wanderlândia-TO, data e hora certificada pela assinatura 
eletrônica. Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça. Tudo em 
conformidade com os despachos eventos 44, 62, 71 e 80. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, 
Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no 
Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
  
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000025-39.1997.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: JUCIARA MARIA GONCALVES FIGUEIROA 
RÉU: JOSÉ VICTOR FIGUEIROA FILHO 
RÉU: HUMBERTO CARVALHO FIGUEIROA 
RÉU: GRANJEL - AVÍCOLA E PECUÁRIA LTDA 
RÉU: EWERTON CARVALHO FIGUEIROA 
RÉU: CARLOS ARMANDO CARVALHO FIGUEROA 
  

EDITAL Nº 2353131 
  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 286197936614 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1a Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido JUCIARA MARIA GONCALVES FIGUEIROA (78359376115), HUMBERTO 
CARVALHO FIGUEIROA (29231035487), EWERTON CARVALHO FIGUEIROA (65607988449) e CARLOS ARMANDO 
CARVALHO FIGUEROA (53383621120), ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, da PENHORA do evento 171, 
bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema Bacen-Jud, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 
dias, comprovar: (i) que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) que ainda remanesce indisponibilidade 
excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3o). ADVIRTA(M)-SE o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no 
prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será convertida em penhora, ficando automaticamente 
ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se nova intimação. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no 
placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias 
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para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
(www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-Proc 1o Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta 
processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, no 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12/03/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara Cível e Família 

  
EDITAL Nº 2444605 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE DEZ (10) DIAS 
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 0004361-38.2020.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s) ENERGISA TOCANTINS 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A e Requerido(s) RONALDO ROBERTO ZANINI AGNER. 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 terceiros 
interessados, 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 26 dias do mês de março do ano de 2021. Eu, MAICON DENER 
FERNANDES, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Cível 

  
EDITAL SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO RODOVALHO  (Art. 7º, § 2º, e 
art. 53, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005) PROCESSO N°: 0004031-11.2020.8.27.2726 NATUREZA: RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL REQUERENTES: DIONE RODOVALHO COSTA, ANNA LUIZA VIANA E SILVA RODOVALHO, CRISTIANO 
PEREIRA ABDALLA e SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA, todos membros do GRUPO RODOVALHO ADVOGADO 
REQUERENTES: ANTÔNIO FRANGE JUNIOR OAB/MT 006218 ADMINISTRADOR JUDICIAL: J. FARIAS ADVOCACIA JUIZ: 
DR. RICARDO GAGLIARDI A Administração Judicial de DIONE RODOVALHO COSTA, ANNA LUIZA VIANA E SILVA 
RODOVALHO, CRISTIANO PEREIRA ABDALLA e SUELY APARECIDA RODOVALHO ABDALLA, todos membros do GRUPO 
RODOVALHO, nos autos do processo de n° 0004031-11.2020.8.27.2726, em curso perante o Juízo da 1ª Escrivania Cível de 
Miranorte, Estado do Tocantins, torna público às partes e interessados que, após a análise detalhada das habilitações e 
divergências apresentadas, bem como dos documentos enviados pelos Recuperandos, confeccionara a presente relação de 
credores. Desde logo, ficam todos advertidos do prazo legal de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, para que os 
interessados apresentem Impugnação Judicial em face desta relação de credores, nos termos dos artigos 8º e seguintes 
da Lei 11.101/05. Os documentos utilizados para a elaboração da presente relação de credores estão à disposição para 
consulta, no prazo comum de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital (artigo 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005) no escritório 
J. FARIAS ADVOCACIA, CNPJ n° 37.518.571/0001-22, com sede na Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 06, Avenida Teotônio 
Segurado, Edifício Amazônia Center, 4º Andar, Sala 402, Palmas/TO, telefone: (63) 3216-3564 / (63) 9 9206 - 2615, e-mail: 
jessica@jfarias.com.br. Por oportuno, informamos que fora apresentado o Plano de Recuperação Judicial nos autos do 
processo em epígrafe, no evento nº 67. Assim, ficam os credores advertidos que, caso queiram objetar o plano de 
recuperação, a objeção deve ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste, dentro dos autos, 
nos termos do parágrafo único do artigo 53 e o artigo 55, da Lei 11.101/2005. Com o fito de facilitar o acesso à integra do 
Plano de Recuperação Judicial, informamos que este se encontra disponível no site www.jfarias.com.br 

RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES 

1 ALONSO PUGAS DA GLÓRIA 048.582.481-78 R$ 7.072,33 TRABALHISTA   

2 ANDRE ALVES CRUZ 980.800.831-34 R$ 14.050,33 TRABALHISTA   

3 DIVALDO SANTOS MELO 072.993.678-31 R$ 15.825,48 TRABALHISTA   

4 ERLANE NEVES XAVIER 057.827.821-96 R$ 6.090,31 TRABALHISTA   

5 FABIO SARAIVA BRITO 036.933.541-46 R$ 9.527,69 TRABALHISTA   

6 GLEUSTON DA SILVA VIANA 053.726.691.79 R$ 4.924,55 TRABALHISTA   

7 MARUZAM G. DOS REIS 700.680.351.95 R$ 7.908,40 TRABALHISTA   

8 SANDRA SANTOS GONÇALVES 025.181.751-21 R$ 4.731,93 TRABALHISTA   

9 WALLECE VIEIRA DE BRITO 031.870.811-69 R$ 3.560,02 TRABALHISTA   

10 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 3.212.533,26 GARANTIA REAL   
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11 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 2.556.458,79 GARANTIA REAL   

12 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 2.110.011,13 GARANTIA REAL   

13 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.963.089,60 GARANTIA REAL   

14 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.876.612,39 GARANTIA REAL   

15 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.517.185,42 GARANTIA REAL   

16 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.341.050,99 GARANTIA REAL   

17 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.261.359,32 GARANTIA REAL   

18 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.189.412,93 GARANTIA REAL   

19 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.118.576,00 GARANTIA REAL   

20 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.191.312,25 GARANTIA REAL   

21 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 830.158,46 GARANTIA REAL   

22 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.016.253,79 GARANTIA REAL   

23 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 988.075,57 GARANTIA REAL   

24 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 725.001,37 GARANTIA REAL   

25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 776.012,38 GARANTIA REAL   

26     BANCO DO BRASIL S/A                                       00.000.000/7495-08               R$ 570.034,05 
                                  GARANTIA REAL 

  

27 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 508.646,14 GARANTIA REAL   

28 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 562.462,95 GARANTIA REAL   

29 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 523.069,98 GARANTIA REAL   

30 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 432.743,98 GARANTIA REAL   

31 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 473.960,05 GARANTIA REAL   

32 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 406.219,50 GARANTIA REAL   

33 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 275.672,00 GARANTIA REAL   

34 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 251.155,30 GARANTIA REAL   

35 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 304.480,23 GARANTIA REAL   

36 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 228.789,37 GARANTIA REAL   

37 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 203.785,97 GARANTIA REAL   

38 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 193.642,90 GARANTIA REAL   

39 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 201.550,77 GARANTIA REAL   

40 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 184.335,88 GARANTIA REAL   

41 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 25.621,54 GARANTIA REAL   

42 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 135.899,75 GARANTIA REAL   

43 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 110.055,48 GARANTIA REAL   

44 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 77.773,52 GARANTIA REAL   

45 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 23.629,35 GARANTIA REAL   

46 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 30.713,07 GARANTIA REAL   

47 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 1.612.622,20 GARANTIA REAL   

48 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 525.309,80 GARANTIA REAL   

49 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 72.841,22 GARANTIA REAL   

50 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 22.473,82 GARANTIA REAL   

51 BANCO DA AMAZONIA S/A 04.902.979/0142-85 R$ 2.466.394,84 GARANTIA REAL   

52 PAULO TRAMONTINI 671.151.440-87 R$ 3.000.000,00 GARANTIA REAL   

53 J D P DA SILVA EIRELI  24.392.341/0001-18 R$ 8.000,00 ME/EPP   

54 W A FAZENDAS BRASIL 
AGRONEGOCIOS EIRELI 

31.532.889/0001-81 R$ 20.400,00 ME/EPP 
  

55 RAVICKSON ALEXANDRE 
DAHME 

33.957.962/0001-92 R$ 5.000,00 ME/EPP 
  

56 JURACI LUIZ DAHMER -ME 10.736.026/0001-56 R$ 15.000,00 ME/EPP   

57 RODOBENTO TRANSPORTE E  
LOCAÇÃO PROFISSIONAL  LTDA 

32.698.111/0001-00 R$ 1.150,00 ME/EPP 
  

58 FERREIRA RGM AUTO PEÇAS  
LTDA - ME 

11.132.069/0001-95 R$ 2.700,00 ME/EPP 
  

59 WC FERREIRA - RURAL 23.451.120/0001-00 R$ 1.380,00 ME/EPP   
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PLANEJAMENTO 

60 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 439.332,94 QUIROGRAFÁRIO   

61 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 317.314,39 QUIROGRAFÁRIO   

62 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 640.293,13 QUIROGRAFÁRIO   

63 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 191.305,92 QUIROGRAFÁRIO   

64 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 157.616,21 QUIROGRAFÁRIO   

65 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 24.460,21 QUIROGRAFÁRIO   

66 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 191.305,92 QUIROGRAFÁRIO   

67 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 191.305,92 QUIROGRAFÁRIO   

68 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 50.000,00 QUIROGRAFÁRIO   

69 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 22.400,00 QUIROGRAFÁRIO   

70 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-13 R$ 11.800,00 QUIROGRAFÁRIO   

71 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-14 R$ 10.000,00 QUIROGRAFÁRIO   

72 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-15 R$ 10.000,00 QUIROGRAFÁRIO   

73 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 11.717,40 QUIROGRAFÁRIO   

74 JOSÉ UBIRACY MARTINS 
CAVALCANTE 

161.106.221-00 R$ 600.010,73 QUIROGRAFÁRIO 
  

75 GASPAR CARMANHAN DA 
SILVEIRA JUNIOR 

105.277.778-38 R$ 512.975,00 QUIROGRAFÁRIO 
  

76 RITA DE CASSIA RIBEIRO 
CARMANHAN DA SILVEIRA 

270.400.578-83 R$ 512.975,00 QUIROGRAFÁRIO 
  

77 ROBERTO PAHIM PINTO 621.641.988-91 R$ 4.486.500,00 QUIROGRAFÁRIO   

78 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 112.851,06 QUIROGRAFÁRIO   

79 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 5,19 QUIROGRAFÁRIO   

80  BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 2.213,89 QUIROGRAFÁRIO   

81 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 2.195,96 QUIROGRAFÁRIO   

82 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 80,70 QUIROGRAFÁRIO   

83 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 65,27 QUIROGRAFÁRIO   

84 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 39.781,87 QUIROGRAFÁRIO   

85 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 216.158,03 QUIROGRAFÁRIO   

86 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 125,40 QUIROGRAFÁRIO   

87 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 230.654,66 QUIROGRAFÁRIO   

88 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 82.665,03 QUIROGRAFÁRIO   

89 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 199.670,76 QUIROGRAFÁRIO   

90 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 17.405,55 QUIROGRAFÁRIO   

91 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 141,40 QUIROGRAFÁRIO   

92 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 57.609,31 QUIROGRAFÁRIO   

93 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7495-08 R$ 1.012,63 QUIROGRAFÁRIO   

              

  

Palmas/TO, 23 de fevereiro de 2021. 
  

J. FARIAS ADVOCACIA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ: 37.518.571/0001-22 

JÉSSICA PEIXOTO DE FARIAS  
Administradora Judicial 

OAB/TO 6.658 
 

CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À REC UPERAÇ ÃO JUDICIAL 

NOME DO CREDOR CNPJ/ CONTRATO VALOR CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO 

BANCO DO BRASIL 00.000.000/7495-08 
40/01136-4 

R$ 190.541,30 ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA 

BANCO DO BRASIL 00.000.000/7495-08 
40/00504-6 

R$ 187.250,18 ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA 

TOTAL R$ 3 77.791,48 
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GURUPI 
3ª Vara Cível 

  
Execução de Título Extrajudicial Nº 0003668-12.2015.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: JESUS ALVES ALEIXO 

EDITAL Nº 2399945 
FAZ SABER a todos quantos do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 3ª Vara 
Cível, se processam os termos da Execução, autos n º 0003668-12.2015.8.27.2722, onde é exequente,  BANCO DA AMAZONIA 
SA, e em atendimento ao que dos autos consta, fica(m) o(s) executado(s) JESUS ALVES ALEIXO, pessoa física, inscrita no CPF 
sob o nº 16555864168, estando atualmente em lugar incerto e não sabido. CITADO, para no prazo de 03 (três) dias, contados do 
término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, mais os acréscimos legais. Ficam INTIMADO,  para no prazo de 15 
(quinze) dias, querendo propor EMBARGOS DO DEVEDOR. Prazo do Edital: 20(vinte) dias. DADO E PASSADO nesta  cidade e 
Comarca de Gurupi -TO, nesta. Eu, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, 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 
2399945v2 e do código CRC d43fe38f. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 
Data e Hora: 22/3/2021, às 10:37:33 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

 
Apostila, de 8 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº   21.0.000006934-2, resolve lotar a servidora DÉBORA SIQUEIRA LOURENÇO, 
matrícula nº. 354392, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do   Decreto Judiciário nº 12 de  18/01/2017, 
publicado no Diário da Justiça nº 3959 de 19/01/2017, na 1ª Vara Cível da Comarca de Araguatins. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006510-0, resolve lotar a servidora LARA FERNANDES LEÃO AYRES, 
matrícula nº. 259532, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do  Decreto Judiciário nº 76, de 04/02/2019, 
publicado no Diário da Justiça nº 4433, de 04/02/2019, na Comarca de Palmeirópolis. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006673-4, resolve lotar a servidora  TAINA CAROLINE DE ALMEIDA 
CUNHA, matrícula nº. 353297, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do  Decreto Judiciário n° 558, de 
25/11/2019, publicado no Diário da Justiça n°4631, de 25/11/2019, na Comarca de Augustinópolis, a partir de 30 de março de 
2021. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 228, de 8 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006778-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Lálade Priscila Ferreira Macêdo do cargo de provimento 
em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no gabinete da 1ª Turma Recursal. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 229, de 8 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006778-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Willy Teixeira Matos para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação no gabinete da 1ª Turma Recursal. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 232, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006862-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 5 de abril de 2021, Siberia Sales Queiroz, do cargo de provimento em comissão de 
Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 231, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006510-0, 
resolve exonerar, a partir de 29 de março de 2021, a servidora TAYNARA OLIVEIRA NEGRE, matrícula nº. 353342, Assessora 
Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do  Decreto Judiciário nº 576, de 15/12/2020, publicado no Diário da Justiça nº 4873, 
de 15/12/2020,  do cargo em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 233, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006862-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maíra Bogo Bruno para o cargo de provimento em comissão 
de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 234, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006036-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Theodomiro Pereira Chaves, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Itaguatins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 235, de 9 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000006036-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Theodomiro Pereira Chaves, para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Filadélfia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
Portaria Nº 867, de 09 de abril de 2021 
0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de 
Filadélfia, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 1ª Vara da Comarca de Augustinópolis, no período de 11 de abril a 9 
de julho de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 869, de 09 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004004-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos dos processos 
do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguaína, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como a equipe do 
Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 872, de 09 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000027234-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 23 de março de 2021, os efeitos da 
Portaria nº 2326, de 11 de dezembro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de 
mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças) e despachos na 1ª Vara Cível e Serventia de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Miracema do Tocantins, bem como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de 
atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 23 de março de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 873, de 09 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são concedidas 
legal e regimentalmente, 
CONSIDERANDO  a Resolução CNJ nº 201, de 03 de março de 2015, que dispõe sobre a criação das unidades 
socioambientais, a implantação do Plano de Logística Sustentável e a instituição da Comissão Gestora do PLS nos órgãos e 
conselhos do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 662/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de março de 2021, que instituiu a Comissão 
Permanente Gestora do Plano de Logística Sustentável e criou o Comitê Técnico de Sustentabilidade;  
CONSIDERANDO o teor da Portaria Nº 769/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 29 de março de 2021, que trata do Plano de 
Logística Sustentável que será executado no biênio 2021/2023; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000004572-9;  
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituída a Comissão da Coleta Seletiva Solidária para fomentar ações que visem a implantação da Coleta Seletiva 
Solidária de resíduos no Poder Judiciário do Tocantins. 
Art. 2º A Comissão será composta pelos servidores: 
I - Leila Maria de Souza Jardim, matrícula: 238739 - Núcleo de Gestão Socioambiental, que presidirá a comissão; 
II – Patrícia Urcino Idehara, matrícula: 352554 - Núcleo de Gestão Socioambiental; 
III – Cinthia Barbosa Pires Azevedo - Núcleo de Gestão Socioambiental; 
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IV - Weberth da Silva Araújo, matrícula: 358412 - Escola Superior da Magistratura Tocantinense; 
V - Lilian Carvalho Lopes, matrícula: 352633, Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins; 
VI - Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula: 178532 - Diretoria Administrativa; 
VII - Regiane Rodrigues Peixoto, matrícula: 354622 - Diretoria de Gestão de Pessoas (Centro de Saúde); 
VIII -  Kézia Reis de Souza, matrícula: 353243 - Centro de Comunicação Social; 
XIX- Capitã QOPM Alana Cristina dos Santos Morais Nunes, matrícula: 357301 - Assessoria Militar; 
X - Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula: 353366 - Diretoria de Infraestrutura e Obras. 
XI - Alice Carla de Sousa Setúbal - matrícula: 352921 -  Diretoria de Tecnologia da Informação; 
XII - Secretário(a) da Diretoria da Comarca de Palmas; 
XIII - Secretário(a) da Diretoria da Comarca de Araguaína; 
XIV - Secretário(a) da Diretoria da Comarca de Gurupi; 
XV - Secretário(a) da Diretoria da Comarca de Paraíso; 
XVI -  Secretário(a) da Diretoria da Comarca de Porto Nacional. 
Parágrafo único. Nas ausências, impedimentos e afastamentos da presidente da Comissão, esta será substituída pelos membros 
indicados nos incisos II e III do art. 2º desta Portaria. 
Art. 3º Compete à Comissão o efetivo planejamento das ações objeto do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas 
competências. 
Art. 5º Fica revogada a Portaria Nº 1581/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 27 de agosto de 2020. 
 Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor, na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

Provimento Nº 5 - CGJUS/ASJECGJUS 
Dispõe sobre medidas preventivas, aplicáveis às serventias extrajudiciais, para redução do 
risco de contaminação pelo coronavírus. 

A Excelentíssima desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
 CONSIDERANDO o disposto na Recomendação n. 45/2020 e nos Provimentos n. 91/2020, 93/2020, 95/2020, 97/2020, 98/2020, 
todos da Corregedoria Nacional da Justiça, e na Portaria Conjunta n. 02/2020, do Corregedor Nacional de Justiça e do Ministro 
de Estado da Saúde; 
 CONSIDERANDO o alto risco de contaminação pela COVID-19 nos locais de circulação e de concentração de pessoas; 
 CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a preservação da saúde dos responsáveis pelas delegações, de 
seus prepostos e colaboradores e de todos os usuários dos serviços extrajudiciais de notas e de registro no âmbito do Estado do 
Tocantins; 
 CONSIDERANDO que os serviços extrajudiciais de notas e de registro são essenciais para o exercício de determinados direitos 
fundamentais, para a circulação da propriedade e para a obtenção de crédito com garantia real; 
 CONSIDERANDO a necessidade de manter o expediente amplo das serventias extrajudiciais para evitar concentração e 
aglomeração de pessoas por ocasião da expedição de atos notariais e registrais que requeiram atendimento presencial, 
 CONSIDERANDO, por fim, a indispensável disponibilização de canais de comunicação para atendimento remoto, garantida 
ampla publicidade para a população em geral sem prejuízo do atendimento presencial; 
RESOLVE: 
Art. 1º. O funcionamento das serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins, durante o período de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana causada pelo Coronavírus (Sars-CoV-2), por 
serem consideradas atividades essenciais, devem manter a continuidade e o seu funcionamento, seja por meio presencial, 
remoto e/ou virtual e, quando prestado de forma presencial, o delegatário deverá observar todos os cuidados determinados pelas 
autoridades sanitárias. 
Art. 2º A recepção de documentos e a formalização/prática de atos pelos delegatários titulares, interinos, interventores e 
prepostos das serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins, devem ser preferencialmente praticados de forma remota em 
meio eletrônico, o qual fica regulado por este Provimento e pelo Provimento n. 4/2020/CGJUS/TO, dentro do expediente normal 
de trabalho e durante os plantões, que será realizado nos seguintes modos: 
I – de forma remota, com a utilização de instrumentos de comunicação e orientação à distância que garanta minimamente a 
segurança do contato, tais como telefone fixo, celular, aplicativos de envio de mensagens instantâneas e/ou de videoconferência, 
e-mail, ferramenta de agendamento virtual, quando houver; 
II – presencial, nos locais em que não for possível a imediata implementação do atendimento à distância. 
Parágrafo único: O atendimento remoto será compulsório nas unidades em que o responsável e os seus prepostos, ou 
colaboradores, estiverem infectados pelo vírus COVID-19 (soropositivo), condicionando o retorno ao presencial mediante 
comprovação ao Juiz(a) Diretor(a) do Foro da Comarca (soronegativo) 
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Art. 3º As serventias extrajudiciais, sem prejuízo do atendimento presencial, devem priorizar o atendimento remoto, dando ampla 
publicidade aos canais de comunicação disponíveis para a população, adotando: 
I - para a remessa e recebimento de arquivos por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, no 
portal: www.cartoriostocantins.com.br; e 
II - para o atendimento por voz e/ou vídeo, utilizar-se-á de telefone e/ou aplicativos eletrônicos de mensagens, preferencialmente 
WhatsApp e plataformas de webconferência (por exemplo: Skype, Google Meet, Zoom Meeting e outras). 
§ 1º O horário de atendimento e todos os meios de comunicação que forem adotados para o atendimento remoto, especialmente 
os números de telefones e de celulares vinculados ao aplicativo WhatsApp e links das demais plataformas de webconferência, 
serão fixados em cartaz na porta da unidade, facilmente visível, e divulgado pela página de internet do cartório, quando houver; 
§ 2º As serventias deverão manter atendimento por voz (telefone fixo, celular ou outro sistema eletrônico de comunicação), para 
esclarecimento de dúvidas, incluindo aquelas referentes à utilização das plataformas colocadas à disposição dos usuários, bem 
como meio para atendimento dos pedidos de gratuidade. 
§ 3º A operação dos canais de atendimento remoto deve, ao menos, coincidir com o horário de funcionamento presencial de que 
trata o art. 1º do Provimento n. 18/2012/CGJUS/TO e, observando o disposto no Provimento nº 69/2018 do CNJ, as serventias 
poderão funcionar com quadro de colaboradores reduzido, desde que essa providência não repercuta em retardo nos 
atendimentos, suficiente para produzir aglomerações em suas dependências ou em área externa contígua. 
Art. 4º Os delegatários titulares, interinos e interventores responsáveis pelo expediente, quando da realização de atendimentos 
presenciais, além das medidas determinadas pelas autoridades sanitárias e administrativas locais, deverão adotar medidas 
rígidas de precaução, visando a reduzir o risco de contágio pelo Coronavírus (Sars-Cov-2). 
§ 1º Ficam os delegatários titulares, interinos e interventores autorizados durante o período de pandemia, no atendimento 
presencial, controlar o acesso às dependências da serventia, seguindo as normas de seguranças estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias, com objetivo de evitar aglomeração no interior da serventia, mediante a adoção das seguintes 
providências: 
I - intercalar as cadeiras de espera com espaço mínimo de 2,0 metros entre um usuário e outro, de modo que fiquem em uma 
distância segura uns dos outros; 
II - limitar a entrada de pessoas nas áreas de atendimento, evitando aglomerações, sendo indicado que se faça uma triagem do 
lado de fora da serventia e, quando for possível, orientar o usuário a deixar a documentação para posterior retirada; 
IV - marcar uma faixa de segurança a uma distância de 1,5 metro nas áreas de atendimento entre o usuário e o atendente; 
V - orientar os usuários sobre a possibilidade de realizar atos em diligência; 
VI - disponibilizar álcool em gel, luvas e máscaras para os atendentes que tenham contato com documentos em papel e com o 
público, bem como, álcool em gel em local de fácil acesso para os usuários; 
VII – impedir a entrada na serventia e negar atendimento aos usuários que se negarem a utilizar a máscara facial ou não 
aceitarem quaisquer das medidas elencadas nestes provimento e demais medidas determinadas pelas autoridades sanitárias e 
administrativas locais, enquanto seu uso for considerado obrigatório; 
VIII - higienizar rotineiramente as máquinas e objetos, canetas e outros materiais de constante contato com os usuários, e se 
possível individualizar os objetos de uso dos prepostos em relação aos dos usuários; 
IX - respeitar as condições de segurança e higiene para manuseio dos documentos e demais papéis; 
X – fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivos (EPI´S), que visem a redução dos riscos de contágio pelo 
Coronavírus (Sars-Cov-2) aos seus prepostos, e exigir a utilização, sob pena de adoção das medidas previstas na legislação 
trabalhista; e 
XI – instalar placas de proteção, em acrílico, vidro ou outro material, que seja capaz de criar uma barreira de proteção física nos 
balcões de atendimento, assim que possível. 
Art. 5º Observada à essencialidade do serviço notarial e de registro é compulsória a observância das normas sanitárias de 
prevenção à Covid-19 expedidas pela União, Estado do Tocantins e pelo Município respectivo no atendimento ao público e nos 
ambientes internos entre os colaboradores da serventia. 
Parágrafo Único. Os Juízes Corregedores permanentes das comarcas poderão disciplinar motivadamente expedientes em 
horário diverso do contido no Provimento n. 18/2012/CGJUS/TO para atender peculiaridades locais, devendo remeter cópia do 
ato à Corregedoria-Geral de Justiça no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar de sua edição. 
Art. 6º Eventuais omissões e dúvidas serão resolvidas por esta Corregedoria-Geral da Justiça.  
Art. 7º A Corregedoria-Geral da Justiça e os Juízes Corregedores Permanentes das Comarcas fiscalizarão a efetiva observância 
das normas previstas neste provimento pelos gestores dos serviços extrajudiciais, ainda que remotamente. 
Art. 8º Nas habilitações para casamento os nubentes deverão preferencialmente apresentar a documentação exigida por meio do 
e-protocolo disponibilizado no portal: www.cartoriostocantins.com.br, sendo observadas as seguintes diretrizes contidas no art. 
8º, do Provimento n. 04/2020/CGJUS/TO, quais sejam: 
I – contato prévio em meio remoto para instrução aos nubentes acerca da documentação legal exigida por meio de ferramenta 
que permita o contato simultâneo com os dois nubentes. 
II – os nubentes comparecerão à serventia acompanhados de 2 (duas) testemunhas para assinar o requerimento de habilitação, 
condicionando-se o atendimento à observância das cautelas e determinações das autoridades de saúde pública (municipal, 
estadual e nacional); 
III – os interessados poderão fazer uso de certificado digital, emitido em conformidade com o padrão ICP-Br. 
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Art. 9º Certificada a habilitação e após todos os trâmites legais, será agendada data e hora para a celebração do casamento, que 
poderá ser realizado por videoconferência para permitir a participação simultânea de nubentes, juiz de paz, registrador e 
preposto, além de duas testemunhas, servindo-se para tanto de programa que assegure a livre manifestação, cabendo ao 
Registrador Civil  por meio da fé pública certificar a realização do casamento na conformidade da Lei. 
§ 1º Fica dispensada a autorização para casamento fora de sede. 
§ 2º A habilitação e o termo de casamento religioso para casamento, cujo prazo de eficácia expirar durante a vigência deste Ato, 
fica prorrogada por mais noventa dias a contar do fim da situação excepcional que levou à sua edição. 
Art. 10 Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 

Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedor(a)-Geral da Justiça 

  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 804/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 78/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000006313-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Master Placas EIRELI - ME que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de placas de sinalização tátil para porta, em braile, a fim de atender às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 78/2021 e 
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 398/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88101 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mirian Lopes dos Santos, Matrícula 990439, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Zona Rural-
TO, no período de 12/04/2021 a 12/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000207-
95.2021.827.2730.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 399/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88100 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Brunielle Alves da Silva Cantuário, Matrícula 990031, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Taipas 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4937 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2021 52 

 

 
 

do Tocantins-TO, no período de 18/04/2021 a 18/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002756-57.2020.8.27.2716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 400/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88103 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzenir Gomes Lima Guida, Matrícula 361455, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 16/04/2021 a 17/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0001651-28.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 401/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88061 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Deusirene Batista da Silva Lira, Matrícula 360733, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 26/03/2021 a 26/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001680-91.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 402/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88105 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jardele Araújo de Almeida, Matrícula 357251, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para 
Juarina-TO, no período de 19/04/2021 a 19/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000573-88.2021.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 403/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88098 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 24/04/2021 a 24/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0001756-32.2019.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 404/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88096 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para 
Maurilandia do Tocantins-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0004033-84.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 405/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88166 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 11/04/2021 a 17/04/2021, com a finalidade de realizar a implantação do serviço de impressão corporativa 
(outsourcing de impressão), conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 11/04/2021 a 17/04/2021, com a finalidade de realizar a implantação do serviço de impressão corporativa 
(outsourcing de impressão), conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 
Termo de Homologação Nº 16 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Versam os presentes autos sobre a realização de licitação visando à contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de auditoria externa para re-certificação NBR ISO 9001:2015 e manutenção do sistema de gestão da qualidade para 
atender à Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, a dotação 
orçamentária (evento 3553604), bem assim o parecer da ASJUADMDG (evento 3633256),  HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 
9/2021, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado à empresa QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO 
LTDA, pelo valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), conforme Proposta realinhada (evento 3626520), bem 
como Resultado por Fornecedor, Termo de Adjudicação e Ata da Sessão (eventos 3626999, 3627001 e 3627002), para que 
produzam seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos à: 
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos; 
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DEESMAT/STESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 146/2020 
PROCESSO 20.0.000011972-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Mathaus Alves Carvalho 
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, Mathaus Alves Carvalho, da prestação de serviços de 
Conciliador e Facilitador da Justiça Restaurativa, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína, com fulcro no subitem 8.1.3, da 
Cláusula Oitava do Termo de Credenciamento nº 146/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 8 de abril de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 209/2021, de 08 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 
2019, 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 2021/88149;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora PATRICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 354474, CEDIDA AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, ocupante do cargo 
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 06/04/2021 a 09/04/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 534/2021, de 08 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ALDAIR MARQUES NETO, matrícula nº 84349, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 06/04 a 05/05/2021, a partir de 06/04/2021 até 05/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 31/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 535/2021, de 09 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RONEY DE LIMA BENICCHIO, matrícula nº 207656, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09 a 30/04/2021, a partir de 09/04/2021 até 30/04/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 11/04 a 02/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 536/2021, de 09 de abril 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 VALDERLANIO LEITE TEIXEIRA, matrícula nº 252847, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 08/04 a 07/05/2021, a partir de 08/04/2021 até 07/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/03 a 08/04/2022, 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 537/2021, de 09 de abril 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 JULIENE GUEDES DA SILVA MAZEIRO, matrícula nº 151169, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 06/04 a 05/05/2021, a partir de 06/04/2021 até 05/05/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 16/09 a 15/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 210/2021, de 09 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FILADÉLFIA, 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 2021/88193;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUZIA FREITAS MIRANDA, matrícula nº 353209 , CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE FILADÉLFIA no período de 01/04/2021 a 
09/04/2021 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 367/2019, de 22 de Abril de 2019.  

Publique-se. Cumpra-se. 
LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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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  
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JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 
 

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) 
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2ª CÂMARA CÍVEL 
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Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
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Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (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) 
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3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 
5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (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) 
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Divisão Diário da Justiça 
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Chefe de Serviço 
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Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 
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