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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004470-66.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
AGRAVANTE: IVANILDE FERREIRA COSTA 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
AGRAVADO: BANCO PAN S.A. 
INTERESSADO: JUIZ(O) DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO NACIONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO POR 
FORÇA DO IRDR Nº 0010329-83.2019.827.0000. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 
1. Apesar da demanda versar acerca de contrato entabulado por consumidora idosa e analfabeta, a pretensão se alicerça sob 
a declaração de inexistência de negócio jurídico com a instituição financeira credora, ao argumento de que não contraiu 
nenhum “empréstimo consignado”, cujas parcelas vêm sendo debitadas em seu benefício previdenciário, lado outro, o IRDR 
objetiva uniformizar as decisões da Corte nas demandas que envolvam discussão acerca de contratos de financiamento 
celebrados pelas instituições financeiras com idosos analfabetos. 
2. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação originária. 
ACÓRDÃO 
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, a 1ª Turma da 1ª 
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER o Agravo de 
Instrumento e, no mérito, DAR PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito 
originário, haja vista que a demanda não fora afetada pela ordem de suspensão do IRDR nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram: 
Exmo. Sr. Juiz José Ribamar Mendes Júnior. 
Exma. Sra. Desa. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa. 
Exmo. Sr. Des. Helvecio de Brito Maia Neto. 
Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Adriano César Pereira Das Neves. 
Palmas, 01 de setembro de 2021. 
  
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030645-37.2012.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ANA JULLYA PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELLAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: NEI LEITE DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO 
NÃO CONFIGURADO. DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. 
PRERROGATIVA LEGAL DESRESPEITADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 STJ. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, foi expedido mandado de intimação da exequente, a fim de que 
apresentasse os extratos de sua conta bancária para que fosse possível a atualização da planilha de débito do executado, no 
entanto  esta nao foi localizada pelo ofícial de justiça no endereço indicado nos autos (certidão lavrada no evento 96), sendo, em 
seguida, extinto o feito nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que antes houvesse abertura de prazo com intimação pessoal 
para a Defensoria Pública que lhe assistia para se manifestar sobre a certidão acima mencionada. 2. Por expressa previsão 
legal, a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente, sob pena de nulidade do ato, sendo o prejuízo presumido pela 
inobservância de forma específica do ato processual. Precedentes do STJ REsp: 1284930. 3. Se a relação processual foi 
devidamente formada, é necessário o requerimento da parte adversa para extinção do feito por abandono de causa, consoante 
prevê a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tal entendimento, sumulado pela Corte Superior, se aplica ao caso em 
exame, uma vez que a parte ré foi regularmente citada, havendo assim a triangularização da relação processual. Todavia, ainda 
assim, não consta qualquer pleito acerca da extinção do processo por abandono da causa pelo apelado, em observância ao teor 
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da Súmula nº 240. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao 
Juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
acolher o parecer ministerial e DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos 
ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. Com a desconstituição da sentença, não há parte 
sucumbente nos autos, motivo pelo qual, não há se falar em fixação de honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora. 
Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002993-28.2020.8.27.2737/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU   PG116946021  
APELANTE: ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU   PG116946021  
APELADO: FERNANDA DIAS MACHADO ZERBINI LEAO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO 
DO COMPRADOR. IMPLEMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL PELO 
VENDEDOR. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Restou incontroverso nos autos o inadimplemento das 
parcelas referentes aos anos 2018, 2019 e 2020, pela compradora, além de que, não obstante a implantação de toda a 
infraestrutura pelo Estado do Tocantins, não teria cumprido a cláusula de exploração da terra, o que conduziu à resolução do 
Título Definitivo de Domínio nº 201/2012, com a reintegração do vendedor na posse formal e fática do imóvel objeto do contrato. 
2. Consectário da rescisão contratual é a restituição das partes ao estado anterior (status quo ante), o que implica na declaração 
de rescisão do contrato, reintegração de posse, pagamentos pelos equipamentos de irrigação deteriorados e perdas e danos 
relativos ao período em que teve a posse do imóvel. 3. Uma vez demonstrado nos autos que, conforme disposição contratual, o 
Estado do Tocantins instalou no imóvel alienado o projeto de irrigação para cultivo agrícola, não tendo a ré apenas dado 
continuidade ao projeto, não há que se falar em ausência de fruição, diante da construção de toda infraestrutura especificamente 
no terreno destinado à exploração comercial. 4. Fruição devida à taxa de 0,5% (meio por cento), ao mês, desde a imissão na 
posse pelo comprador até a reintegração pelo vendedor. 5. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para condenar a apelada ao pagamento da taxa de fruição do bem durante o 
período de ocupação, no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, ao mês, a ser apurado em liquidação de 
sentença. Sem majoração dos honorários, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta 
Instância a Procuradora Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001509-55.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: SUELLEN CORREA 
ADVOGADO: WILSON SANTOS DE OLIVEIRA (OAB TO010302) 
AGRAVADO: F & C ATACADO E VAREJO EIRELI 
ADVOGADO: FÁBIO LUIZ SEIXAS SOTÉRIO DE OLIVEIRA (OAB GO038557) 
AGRAVADO: JD CELULARES LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: JOSE ERISVALDO LIMA MONTE 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: LORRAINE LEMES MONTE 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: MATEUS CANDIDO MORAES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: NADIR LEMES PEREIRA LIMA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A SUA 
COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO 
AO AGRAVO E AO APELO. INTELIGÊNCIA DO ART. 946 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
CASSADA. 1- Considerando a presença de elementos que, somados, sugerem a subsistência da declaração de pobreza, 
equivocada se mostra a decisão que nega o pedido de gratuidade processual. 2- - É nula a sentença que deixa de observar os 
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requisitos insculpidos no art. 458, II, do CPC, bem como determinado o artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal. 3- A ausência 
de exposição dos motivos que levaram o juiz a quo a indeferir a benesse, implica em flagrante nulidade do referido decisum, por 
ausência de fundamentação. 4 - É nula a sentença de extinção proferida sob o argumento de ausência de recolhimento das 
custas e despesas processuais quando pendente agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que indeferiu a 
assistência judiciária gratuita. 5 - Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, devendo 
ser cassada a sentença prolatada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 16ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, CONHECER do recurso e, 
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de conceder à Agravante a benesse da assistência judiciária gratuita, e, mediante 
aplicação do efeito translativo, casso a decisum prolatado no evento 44 dos autos originários, para que o feito retome seu regular 
processamento, nos termos das razões acima alinhavadas, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o 
Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A 
Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça  JACQUELINE BORGES SILVA 
TOMAZ. Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000537-85.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005528-11.2020.8.27.2710/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA 
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE) 
AGRAVADO: GIZANINA DE JESUS PEREIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DE FORMA INTEGRAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA 
PÚBLICA ESTADUAL. BENEFICIÁRIA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. 
RECURSO PROVIDO. 1.1. Quando a parte está assistida pela Defensoria Pública, cabe reconhecer a situação de 
hipossuficiência, vez que a própria triagem de atendimento feita pela referida instituição já condiciona que os assistidos sejam, de 
fato, pessoas de parcos recursos, visando garantir a assistência jurídica somente àqueles que realmente necessitam. 
Precedentes desta Corte. 1.2. No caso concreto, a parte agravante está assistida pela Defensoria Pública, e não há nos Autos 
elementos que infirmem a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, tendo, inclusive, sido selecionado 
pelo Governo Federal para receber o auxílio emergencial destinado à famílias de baixa renda, durante a pandemia. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso, para reformar a Decisão agravada, a fim de deferir a assistência judiciária gratuita integralmente, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002547-05.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002590-21.2021.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: JOSEMIR BARBOSA DE ARAUJO 
ADVOGADO: MANRICH SOUSA RIBEIRO (OAB BA058757) 
ADVOGADO: GABRIELA DUARTE CAMPOS (OAB TO005523) 
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS IMPERTRUCK 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO 
RELATIVA. CRISE FINANCEIRA NÃO REVELADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.1  A declaração de hipossuficiência 
financeira, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, de 
modo que pode não ser concedida pelo magistrado singular, quando fundamentada em elementos que infirmem a 
hipossuficiência do requerente. 1.2  Embora a legislação não exija um estado de indigência ou miséria absoluta, bem como a 
declaração da parte mereça credibilidade, é indispensável que a situação retratada coloque a parte solicitante na condição de 
pessoa carente de recursos, não vislumbrando ser este caso dos autos. 1.3 É inviável a concessão da assistência judiciária 
tendo em vista a juntada de faturas de energia elétrica, no importe de R$ 596,60 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta 
centavos); R$ 669,91 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) e R$ 553,07 (quinhentos e cinquenta e três 
reais e sete centavos), cujo consumo de energia elétrica equivale a 55,14% do salário mínimo vigente, valores significativos para 
quem alega ausência de recursos financeiros, inclusive porque deixou de demonstrar a existência de eventuais gastos com 
dependentes, despesas extraordinárias, bem como pela listagem de bens e vencimentos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida que indeferiu o benefício da assistência judiciária, 
em razão da insuficiência de provas do alegado estado de hipossuficiência financeira, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 15 de setembro de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048071-06.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: MAURO JOSÉ RIBAS   PGM413036661   
APELADO: GEDEON HENRIQUE DIAS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.303,36 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190027221, n.º 20190027222 e n.º 
20190027223. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito.  
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito para regular da 
execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o 
Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 15 
de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013546-82.2020.8.27.2722/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: LUCILEIA FERNANDES DO SANTOS (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELLAMARIS POSTAL (DPE) 
APELADO: GUEDES PEREIRA VIEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS E 
ALIMENTOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. FATOS NOVOS. NULIDADE DA 
SENTENÇA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ao revés do entendimento externado na sentença, a apelante não está 
infringindo a coisa julgada, nem mesmo pretende o cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado nos autos da 
Ação de Divórcio de nº 0009720-87.2016.827.2722, mas visa o reconhecimento e extinção do novo vínculo conjugal mantido com 
o ora apelado após reataram o enlace amoroso, o qual também já se findou. 2. Destarte, note-se que os fundamentos da 
sentença que extinguiu o presente feito sob o manto da coisa julgada foram prematuros, vez que os fatos narrados na petição 
inicial mudaram após o divórcio do casal, e nesse tempo visa a apelante o reconhecimento e dissolução de união estável (a ser 
comprovada), bem como estabelecimento da guarda e visitas das filhas, alimentos, bem como partilhar um veículo. 3. Tendo em 
vista que para a comprovação da união estável são necessárias provas e o feito não se encontra maduro, carecendo de 
instrução, não é possível o imediato julgamento da presente demanda nesta instância ad quem. 4. Destarte, verifica-se que 
houve equívoco na sentença, sendo de rigor a sua desconstituição, a fim de que seja processada e julgada a presente Ação de 
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos, eis que, sua análise não encontra óbice no 
instituto da coisa julgada material. 5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, devendo os autos 
retornar a origem para o seu regular processamento. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
acolher o parecer ministerial e DAR PROVIMENTO ao recurso apelatório para desconstituir a sentença, devendo o feito retornar 
à origem para ter seu regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. 
Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 15 de setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002695-16.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: GIANE CRISTINA DE NARDO ALINO 
ADVOGADO: MARCELLO BRUNO FARINHA DAS NEVES (OAB TO003510) 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5055 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2021 6 

 

 
 

AGRAVADO: ADELSIO LUIZ NOVAK 
ADVOGADO: EUGÊNIO CÉSAR BATISTA MOURA AMORIM (OAB TO05342B) 
ADVOGADO: DANNYELA AZEVEDO TRIERS BENELLI (OAB TO05236A) 
AGRAVADO: ALAIR ANTONIO NOVAK 
ADVOGADO: DANNYELA AZEVEDO TRIERS BENELLI (OAB TO05236A) 
ADVOGADO: EUGÊNIO CÉSAR BATISTA MOURA AMORIM (OAB TO05342B) 
ADVOGADO: LEANDRO RAFAEL PERIUS (OAB TO08700B) 
AGRAVADO: MARCIANO JUSTEN MIOTTO 
ADVOGADO: EUGÊNIO CÉSAR BATISTA MOURA AMORIM (OAB TO05342B) 
ADVOGADO: DANNYELA AZEVEDO TRIERS BENELLI (OAB TO05236A) 
AGRAVADO: VALENTIN MIOTTO 
ADVOGADO: EUGÊNIO CÉSAR BATISTA MOURA AMORIM (OAB TO05342B) 
ADVOGADO: DANNYELA AZEVEDO TRIERS BENELLI (OAB TO05236A) 
INTERESSADO: ANTONIO DE LIMA ALINO  
ADVOGADO: MARCELLO BRUNO FARINHA DAS NEVES (OAB TO003510)  
INTERESSADO: DAYANE ROSA   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: NILSO GUEDES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SACAS DE SOJA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. 
PRETENSÃO INDEVIDA DE REDISCUTIR MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. Cediço que os embargos de declaração se voltam para a complementação ou integração do julgado 
eventualmente omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material – artigo 1.022 do CPC, não se prestando, 
evidentemente, para promover a rediscussão de matérias. 2. Dentro dessa moldura processual e levando em conta os 
argumentos da embargante quanto ao suposto erro material a ser corrigido, revela-se claramente a hipótese de rediscussão de 
matéria, pretendendo, pela via obliqua, alcançar o rejulgamento da causa para decotar mais 6.125,70 sacas de soja da ordem de 
penhora. 3. Noutro bordo e diante das provas colacionadas, foi reconhecida a celebração do Contrato I e do Contrato II, sendo 
necessária dilação probatória para comprovar a celebração do contrato verbal, bem como a alegação de indisponibilidade de 200 
hectares do Contrato II, não denotando qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada quanto a imissão na posse total da 
área do Contrato II e muito menos com relação à prova do contrato verbal. 4. A embargante pretende ressuscitar a linha de 
defesa relativa a erro material acerca da quantidade de sacas de soja penhoradas, o que foi expressamente afastado pelo aresto 
embargado. De outro lado, faz uma interpretação equivocada do aresto embargado quanto à delimitação do ônus da prova, 
quando na verdade o objeto do agravo de instrumento se restringe em reexaminar o acerto ou desacerto da decisão agravada 
que determinou a penhora, tendo apenas apontado o acórdão embargado que certas questões dependem de dilação probatória, 
sem qualquer subversão ao artigo 373 do CPC. 5. Recurso improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da  2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para manter inalterado o v. acórdão embargado, nos termos do voto da 
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Procuradora Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 15 de 
setembro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA 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 o (a) acusado(a): WAGNER ALVES SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29.05.1975, filho de 
Edilma Alves Luz e de Fernandes Ferreira de Sousa, residente na Rua das Craviúnas, nº. 116, Setor Araguaína Sul, nesta 
cidade, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 
0012858-71.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 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 
defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, 01/10/2021. Eu, Sandressa de Souza Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Guarda de Infância e Juventude N°. 0013325-84.2019.8.27.2706 chave 969047136819, requerido por 
ELIS REGINA SILVA NASCIMENTO em face de GENOILSO FERNANDES DE SOUSA, sendo o presente para CITAR a parte 
requerida, Sr. GENOILSO FERNANDES DE SOUSA, brasileiro, filho de Genoir Felisberto de Sousa e Joana Dark da Cunha e 
Sousa, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, poderá 
oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  E, para 
que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo 
tramita por meio eletrônico e, através do número 0013325-84.2019.827.2706 e chave 969047136819 do processo acima 
informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso 
ao 
processoeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e vinte e um (30/09/2021). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei.                        
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0008272-93.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: MAXLANIO FERREIRA DE LIMA 
RÉU: LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA 
EDITAL Nº 3728340 INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA-PRAZO EDITAL: 30 DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: (X)SIM  (  )NÃO 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO do requerido LOURDES DE SOUZA OLIVEIRA, brasileira, 
inscrita no CPF/MF n° 490.933.711-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial  para no prazo 
de 15 (quinze) dias: (i) PAGAR a dívida, no valor de R$ 16.594,44 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta 
e quatro centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e 
honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação 
(CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFICA a parte requerida que decorrido o prazo acima indicado, 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (CPC, art. 
525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado cadastrado no sistema e-Proc. (2) Caso, 
não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (3) Para ter acesso a todo teor do 
processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: 
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC; e-Proc 1º Grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar número do processo: 
00082729320178272706 e a chave do processo: 191048097117. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital, o qual será publicado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça, além de ser 
afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for 
beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte 
e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (29/0/9/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnica 
Judiciária, que digitei e conferi.Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza 
de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 3728340v2 e do código CRC 185c1e18.Informações adicionais da 
assinatura: Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTAData e Hora: 29/9/2021, às 13:25:12 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS 
Processo n.0007087-54.2016.827.2706 
Classe: Emissão de Posse 
AUTOR: ADALBERTO DIAS 
RÉU: PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE 
RÉU: GERCILENE SOUZA DA SILVA CAVALCANTE 
RÉU: LUIS CARLOS DE TAL 
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Juízo da 2ª Vara Cível 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 2ª Vara Cível, se processam os autos da AÇÃO DE 
EMISSÃO DE POSSE nº 0007087-54.2016.8.27.2706, chave nº 901354335216, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE, portador do CPF: 976.415.101-91 E LUIS CARLOS 
DE TAL, que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial e emenda, para, querendo, 
oferecer defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo em conformidade com o r. despacho proferido no evento 134. Pelo 
presente ADVERTE-SE ainda a parte ré de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na inicial, bem como nomeado CURADOR ESPECIAL.E para que ningém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. 
Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte for beneficiária da 
gratuidade da justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos vinte dois dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e vinte um. Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciário(a) que o digitei. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular 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 0008991-
07.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA ADRIANA CARDOSO DA COSTA, brasileira, solteira, cabelereira, portadora do 
Registro Geral nº 660.027, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 001.341.881-52, residente na Rua João de 
Sousa Lima, nº 248, Setor Centro, Santa Fé do Araguaia/TO, CEP 77848-000, em face de SAMUEL CARDOSO CANDIDO, 
brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral nº. 993.387, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n°. 
029.307.191-84, residente no mesmo endereço acima indicado, diagnosticado com Transtornos globais não especificados do 
desenvolvimento (CID 10 F84.9). Pela Juíza, no evento 68, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante 
o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de SAMUEL CARDOSO CANDIDO, declarando-
o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua genitora MARIA 
ADRIANA CARDOSO DA COSTA.Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de 
qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser 
recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da 
idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais 
exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o 
trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C.". 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 20 de setembro 2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 5014332-36.2013.8.27.2706, Chave nº 387074101013, proposta 
por VANUSA PIRES DA SILVA em desfavor de COMIBRAS LITORAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e VIACELL 
REPRESENTAÇÕES LTDA,sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) COMIBRAS LITORAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA e VIACELL REPRESENTAÇÕES LTDA, na pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$2.905,07 (dois mil novecentos e cinco reais e sete 
centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 
parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo os executados ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do 
NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "INTIMEM-SE os devedores por meio de EDITAL para efetuar 
o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa 
no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 
ambos do NCPC.Deverá o devedor ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC."-Ass Alvaro 
Nascimento Cunha -Juiz de direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias de 
setembro de 2021.Eu Paula Beatriz Alves Zanonatto,Servidora do Judiciário, que digitei. 
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Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3750094 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOÃO BATISTA NETO - CPF n°: 289.436.196-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006195-09.2020.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 12.948,66 (doze mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200001510, 20200001511, datada 
de 28/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se, SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 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, ao 01 dia do mês de 
outubro de 2021. Eu, ÁRLYAN EMANUEL DO NASCIMENTO MENEZES LIMEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3750337 
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): JORCELINO ALVES BARCELOS - CPF n°: 141.076.861-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018762-09.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.408,77 
(três mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190003013, 20190003014, datada de 
25/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , 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. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais; 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, ao 01 dia do mês de outubro de 
2021. Eu, ÁRLYAN EMANUEL DO NASCIMENTO MENEZES LIMEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3751013 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA JOSE COUTINHO COSTA - CPF n°: 807.994.421-00, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010827-78.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.809,16 
(um mil, oitocentos e nove reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° 20190035559, datada de 26/11/2019. 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais;Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 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, ao 01 dia do mês de outubro de 2021. Eu, ÁRLYAN 
EMANUEL DO NASCIMENTO MENEZES LIMEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3735652 
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): WILZA MARIA CAMARA PIO - pessoa fisica subscrita sob o CPF n°: 096.908.832-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0000070-88.2021.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 33.823,86 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), representada pela 
CDA n° C-2524/2020, datada de 30/09/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 22 a seguir 
transcrito: "5. Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for 
possível o cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 20, proceda com a CITAÇÃO 
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos 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 29 
dias do mês de setembro de 2021. Eu, MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 3738085, 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 5004148-
89.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUZELUCIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada CLARISCE FIRMINO DOS SANTOS, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o 
nº 592.065.191-15, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da 
SENTENÇA proferida no evento n.º 84 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 
924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Revogo a 
decisão de deferimento de constrição de ativos financeiros, em virtude da satisfação integral da pretensão. Sem condenação em 
honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 82. Ademais, nada a prover no que 
tange ao pedido de desbloqueio formulado no evento 75, uma vez que, conforme se extrai dos autos, não houve qualquer 
constrição de valores em contas bancárias da Srª Márcia Alves. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido 
após o ajuizamento desta demanda, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, caso 
haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante 
a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intimem-se as partes executadas da presente sentença; 3 - Associe-se a procuradora da 
executada Marcia Alves no painel processual, nos termos da procuração constante no evento 75, PROCREU2. 4 - Promova-
se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 5 - Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 6 - Após o trânsito 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 com os 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. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais 
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Arguaina-TO, 10 de agosto de 2021. 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 30 dias do mês de setembro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 3750441, 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 0004576-
20.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PONTO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.376.191/0002-81 e o sócio 
solidário QUIRINO NUNES LEONEL NETTO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 388.640.371-87, sendo o mesmo 
para INTIMAR as partes executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, conforme 
Certidão, acostada no evento 82, para que, no prazo de 15(quinze) dias,  tomarem ciência do inteiro teor da 
SENTENÇA proferida no evento n.º 94 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 
924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem 
condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 89. Considerando o 
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fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a pessoa jurídica executada e sócio 
ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-
se as partes executadas acerca da sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito 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 com os 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. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Araguaina-TO, 29 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 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 01 dias do mês de outubro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL Nº 3750932,  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 0006013-
23.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de HERMES RODRIGUES DE CARVALHO, pessoa 
fisica, inscrito no CPF sob o nº 099.581.421-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no 
evento n.º 23 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código 
de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários 
advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 14. Deixo de condenar em custas processuais, uma vez que o 
adimplemento do débito exequendo fora realizada em data anterior ao ato citatório perfectibilizado. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 -
 Intime-se o executado da presente sentença;  3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 
autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 29 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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 01 dias do mês de outubro de 2021. Eu, Francsico Albery Fernandes Barros, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
  
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007384-22.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 784161036320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: IURI VIEIRA AGUIAR 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Isto posto, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, EXTINGO, a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das 
despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Intimem-se as partes da presente 
sentença. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 29 de setembro 
de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027999-33.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 989045454420 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
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Executado: LAURISIA DA SILVA LACERDA 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 12, bem como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) 
dias, ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade 
da parte executada. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 
as cautelas de praxe . Araguaina-TO, 15 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023801-50.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 159027938120 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: JOSÉ GERALDO DE SOUSA 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intime 
o exequente do presente. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 
29 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0009185-70.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 706368700320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: APARECIDO MIGUEL DA COSTA 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Isto posto, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, EXTINGO, a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das 
despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Intimem-se as partes da presente 
sentença. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 29 de setembro 
de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0008790-78.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 787801984620 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: ROSE WANDA LOPES DOS SANTOS 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 15. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, em razão da 
renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a parte executada da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito 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 com os 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. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
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definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Araguaina-TO, 29 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007530-63.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 773744778220 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. 
Araguaina-TO, 29 de setembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007384-22.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 784161036320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: IURI VIEIRA AGUIAR 
Advogado:   
SENTENÇA: “(...) Isto posto, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, EXTINGO, a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
inciso V, do Código de Processo Civil.  Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das 
despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Intimem-se as partes da presente 
sentença. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 29 de setembro 
de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
Embargos à Execução Nº 0010576-26.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA 
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a não instauração da lide. Por fim, determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE a parte autora acerca do presente conteúdo. Ademais, 
certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, observada as cautelas de praxe. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Ação Penal Nº 5001566-79.2012.8.27.2707/TO, Chave nº 723567343214 Denunciado: VANDO SOUSA LIMA A Doutora Nely 
Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre 
em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: VANDO SOUSA LIMA, brasileiro, 
casado, lavrador, nascido aos 08/12/1990, natural de Ananás-TO, filho de Francisca Maria de Sousa, residente e domiciliado na 
Rua São Luiz, nº 04, Bairro JK, Araguaína-TO;, a comparecer perante este Juízo, na sala das audiências do Fórum local, no dia 
13/10/2021, as 14:00 horas, para realização da audiência de  Instrução e Julgamento, oportunidade em que será submetido ao 
interrogatório. QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, designada nos autos supra, que a justiça publica 
move em desfavor do mesmo. Observação: As audiências serão realizadas por videoconferência pelo sistema YEALINK, salvo 
pela comprovação de prejuízo pela parte interessada, o que deverá ser informado nos autos, após sua intimação, caso queira a 
testemunha poderá entrar em contato com os servidores (Telefone e Wattsapp: (63) 9-9991-5983 - Emanuella Lopes da Silva, 
(63) 9-9938-4362 -Alzenira Queiroz dos Santos), responsável em criar e organizar a sala de audiências virtuais, que lhes 
instruirá, em caso de dúvidas acerca do videoconferência. As  partes deverão, no ato de intimação, fornecer o número de 
telefone, WhatsApp, ou outro aplicativo similares as quais serão realizadas as comunicações processuais, que porventura 
surgirem, se não houverem nenhum meio de comunicação, compareça no Fórum local dia e hora designada da audiência, sito na 
Avenida Araguaia, Lote 02, Quadra 89-B, esquina coma a Rua A-02, centro. Se houver mudança do número de telefone, a parte 
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deverá informar de imediato a serventia judicial, sob pena de ser considerado notificado para os efeitos dos atos de comunicação 
Dado e passada nesta cidade de Araguatins-TO, setembro de 2021 -  dois mil e vinte e um (17/09/2021), Eu, Técnica Judiciária, 
que digitei.Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte e um (21/09/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. 
Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00040097820188272707, Chave nº 385758880518, Denunciado: BELCHIOR ALVES PEREIRA, A Doutora Nely 
Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre 
em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: BELCHIOR ALVES PEREIRA, 
brasileiro, casado, natural de Araguaína/TO, nascido aos 27/07/1981, filho de José Cardoso da Luz e Luísa Vieira da Luz, inscrito 
no CPF n° 000.675.181-41, residente e domiciliado na Chácara Chapadinha, PA Ronca, no município e Comarca de 
Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 306, caput, do Código Penal Brasileiro, fica 
citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 
396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente 
suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e 
no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, 
aos setembro de 2021 (28/09/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da 
Cruz, Juíza de Direito 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: AÇÃO DE CONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
PROCESSO Nº: 0002050-83.2020.8.27.2713 
Chave: 349749676220 
Através deste edital realiza  a citação da parte requerida RAFAEL DE SOUSA PIMENTEL, brasileiro, solteiro, profissão ignorada, 
portador do RG nº 958.236 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n°, 027.217.981-70atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no 
prazo de 20 (vinte) dias para que, querendo, manifeste-se nos presentes autos,apresentando sua defesa. Dado e passado nesta 
cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 30 de setembro de 2021 Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, 
Técnica Judiciária  o digitei e o subscrevi. 
 

Às partes e aos advogados 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
N. 5000355-29.2008.8.27.2713 
AUTOR- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COLINAS LTDA 
ADVOGADA- PAULO CÉSAR MONTEIRO MENDES JÚNIOR   TO 1800 
REQUERIDO: MASSA FALIDA FRIGORIFICO MARGEM LTDA, CNPJ 25.068.875/0037-67 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO do requerido da “SENTENÇA:... Desta forma, a extinção do presente feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 
EXTINGO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito. Custas, se houver,  pela parte executada. Transitada em julgado a 
sentença, sem cassação ou reforma, arquivem-se os autos, observados os termos do Provimento n. 09/2019-CGJUS e demais 
formalidades legais. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins-TO, data do sistema eletrônico. JOSÉ ROBERTO 
FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0003273-71.2020.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: EDSON DA SILVA FILHO JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara 
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado EDSON DA SILVA FILHO, brasileiro, nascido em 28 de outubro de 
1.969, natural de Manacapuru – AM, filho de Maria Irene da Silva, portador da carteira de identidade RG n.° 28439155 – SSP/BA 
e do CPF n.°700.829.624-05, nos autos de ação penal nº 50003273-71.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não 
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sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar 
no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial 
e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham 
os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. 
 

2ª vara cível 

Boletins de expediente 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 056/2021 
1. AUTOS nº. 0005032-07.2019.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: GILSON PAZ DE ARAÚJO 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ex positis, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes, nos termos consignados 
no evento 60, para que surta seus efeitos legais. Desta forma, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Consequentemente, CONVERTO a 
indisponibilidade dos valores constritos na consulta Sisbajud em penhora. EXPEÇA-SE o competente alvará de transferência da 
quantia bloqueada para conta indicada pelo exequente no acordo entabulado (evento 60). Custas e honorários advocatícios na 
forma acordada, observada a gratuidade processual eventualmente concedida. Por outro lado, por incompatível com a intenção 
conciliatória, no silêncio das partes quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não cabe ao juiz arbitrá-los na 
sentença homologatória (TRF-5 - Apelação Civel: AC 477463 CE 0002656-12.2009.4.05.9999, Relator: Desembargador Federal 
Francisco Cavalcanti, julgado em 03/09/2009). Em qualquer hipótese, as custas judiciais deverão ser calculadas com base no 
valor efetivamente pago através do acordo entabulado entre as partes, com o objetivo de estimular a conciliação/mediação, 
conforme disposto no item 1.6, da Portaria nº 94/2015, que instituiu o Manual Prático de Despesas Processuais Grupo Gestor 
das Tabelas Processuais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e recomendação veiculada através do SEI n°. 
19.0.000012221-4. Ressalte-se, todavia, que se a transação tiver ocorrido antes da sentença, seja no processo de conhecimento 
ou de execução, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (artigo 90, 
parágrafo 3° do Código de Processo Civil), não alcançando, todavia, eventual taxa judiciária remanescente (STJ. 3ª Turma. REsp 
1.880.944/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690). Não tendo as partes disposto quanto às despesas 
processuais, estas serão divididas igualmente (artigo 90, parágrafo 2° do Código de Processo Civil), observada, da mesma 
forma, a gratuidade processual eventualmente concedida. Com o trânsito em julgado – ou ante a expressa renúncia recursal –, 
havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, proceda a Escrivania tal 
como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS, independentemente de novo despacho judicial.  Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Colinas do Tocantins, data do 
protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos Ação Penal, Processo nº 0002593-80.2020.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): EDMILSON FERNANDES VALADARES, brasileiro, natural de Araguacema/TO, nascido aos 01/05/1985, filho de 
Manoel Fernandes Valadares e Luziene Ribeiro Martins Carvalho, residente no Setor Bela Vista, Lagoa da Confusão/TO, 
estando atualmente em Local Incerto E Não Sabido, fica intimado(a) pelo presente sobre a designação de audiência de 
instrução e julgamento a se realizar no dia 09/11/2021  às 10:00 HS, na sala de audiências do fórum local, sendo a mesma 
realizada por meio virtual, ficando, ainda,  ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para 
conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade 
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 1 de outubro de 2021. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES 
PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.  
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDTIAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 00002447520188272715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) VALDECI PEREIRA CAMPOS, brasileiro, nascido aos 29/10/1972 em Cristalândia/TO, filho de Salomão Alves 
Campos e Odete Cesar Pereira, atualmente em local incerto e não sabido, incurso  artigo 121, caput, na forma do artigo 14, 
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inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material com o artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, conforme consta dos 
autos, fica intimado (a) pelo presente sobre a sentença sem resolução de mérito – IMPRONÚNICA – EXTINÇÃO. Para 
conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade 
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 2 de outubro de 2021. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara 
Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 2357/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 01 de outubro de 2021 
Assunto: revisão do Plano de Retorno Gradual para retomada dos serviços presenciais no âmbito desta Comarca de 
Dianópolis/TO, restringidos em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Mendes Bezerra Jr., Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais etc... 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece 
medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19), a par da natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas 
para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, 
advogados, voluntários, estagiários, terceirizados e demais colaboradores e usuários em geral; 
CONSIDERANDO o disposto na última Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 32, de 29/9/2021, publicada no Diário da Justiça nº 
5053, de 30/9/2021, que mantém as atividades presenciais de todos os usuários internos (no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins), possibilitado, no entanto, o estabelecimento de rodízio entre os servidores, nos casos, condições e prazo 
que especifica; 
CONSIDERANDO que sobredito ato normativo possui caráter temporário e excepcional (conforme regra de fechamento 
disposta em seu art. 8º), não revogando os anteriores, à exceção da Portaria Conjunta nº 19/2021 (que, entre outras 
determinações, impedia, tout court, o rodízio de servidores), e produzindo efeitos até 09 de janeiro de 2022; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 23, de 30/6/2020, publicada no Diário da Justiça nº 4763, 
de 1º/7/2020, e republicada no DJe nº 4765, de 3/7/2020, mormente no seu art. 6º, I, onde determina a elaboração de um plano 
de retorno gradual dos trabalhos presenciais no âmbito de cada Comarca, e do próprio e. TJTO, estabelecendo, ainda, no âmbito 
de todo o Poder Judiciário estadual, medidas e procedimentos que assegurem essa retomada dos serviços presenciais da forma 
mais segura possível, minimizando, quanto possível, os riscos de contágio do novo coronavírus; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 30, de 28/8/2020, publicada no Diário da Justiça 
eletrônico/TJTO nº 4804, mantido pelo art. 2º da Portaria Conjunta nº 33, de 11/9/2020, e art. 3º da Portaria 
Conjunta (TJTO/CGJUS) n. 38, de 28 de outubro de 2020, publicada no Diário da Justiça eletrônico/TJTO nº 4843, dando 
autonomia para o Diretor do Foro, caso seja necessário, adotar medidas mais restritivas, observadas as peculiaridades de cada 
unidade judicial e administrativa; 
CONSIDERANDO a realidade epidemiológica local, a demonstrar que, durante o último mês de setembro, o Município de 
Dianópolis, distrito sede desta Comarca de mesmo nome (e onde está estabelecido o Fórum), teve um acréscimo de 144 (centro 
de quarenta e quatro) novos casos de coronavírus, saltando para 1.954 (mil, novecentos e cinquenta e quatro), a par do 
quantitativo de mortes que passou de 37 (trinta e sete) para 41 (quarenta e uma), como se pode ver do sítio oficial da Prefeitura 
de Dianópolis (https://www.dianopolis.to.gov.br/boletinscovid/1), sem contar a elevação de contágios para 3.094 (três mil e 
noventa e quatro), a significar mais 237 (duzentos e trinta e sete) novos casos, e de óbitos para 53 (cinquenta e oito), 05 (cinco) 
a mais do que o último levantamento, se levado em conta o somatório de ocorrências relativas à sede da Comarca e distritos 
circunvizinhos que a integram (Almas, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Novo Jardim e Taipas), conforme se 
constata do sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (Fonte: Integra Saúde Tocantins - 
http://integra.saude.to.gov.br/covid19/InformacoesEpidemiologicas), o que caracteriza estabilidade, mas a inspirar 
prudência; 
CONSIDERANDO que, devido à distribuição do espaço interno desfavorável à manutenção integral das regras de 
biossegurança e distanciamento mínimo, e à (ainda) preocupante realidade epidemiológica da COVID-19 – não só na sede 
como também nas cidades vizinhas com maior fluxo de pessoas e mercadorias relativamente a Dianópolis, notadamente os 
Municípios baianos de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras –a manutenção do rodízio de servidores se apresenta como a 
medida mais adequada a se adotar no momento; 
CONSIDERANDO levantamento feito pela Secretaria do Foro, a apontar que ainda restam 11 (onze) usuários internos 
que completarão o ciclo de imunização somente em outubro/2021, 06 (seis) em novembro/2021 e 09 (nove) em 
dezembro/2021. 
CONSIDERANDO, enfim, a necessidade de regulamentação das atividades presenciais da Comarca de Dianópolis, ficando 
autorizado, o Diretor do Foro, a adotar medidas mais restritivas – a partir dos parâmetros de casos confirmados na localidade, 
conforme dados oficiais, desde que comunique as providências adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do 
Tribunal, nos termos do art. 2º, parágrafo único da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 33, de 11/9/2020 e do § 2º do art. 6º da 
aludida Portaria Conjunta 23/2020; 
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RESOLVE: 
Art. 1º Manter as atividades presenciais de todos os usuários internos, respeitado (se for o caso, a critério de cada chefe de 
unidade/setor) o rodízio/revezamento mínimo de 50% (cinquenta por cento), até o dia 09/01/2022, a fim de que pelo menos a 
metade dessa força de trabalho esteja a exercer, diuturnamente e daquela forma (presencial), as funções exigidas de seus 
respectivos cargos. 
§ 1º Caberá ao chefe de cada unidade/setor organizar o rodízio em referência, priorizando o trabalho presencial daqueles que já 
tomaram todas as doses da vacina, e informando com brevidade à Diretoria do Foro, por meio de sua Secretaria. 
§ 2º Para os servidores que detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos, os dias de trabalho 
telepresencial deverão, preferencialmente, coincidir com os dias em que a criança estiver em aula telepresencial. 
§ 3º Para permanecer em regime de trabalho telepresencial, em razão da Covid-19, durante o período estabelecido no caput, o 
servidor deverá apresentar requerimento com suas justificativas, via SEI, com apresentação de laudo médico, a ser submetido a 
análise pela equipe médica do Espaço Saúde do Tribunal de Justiça, devendo comprovar que sua comorbidade impede o retorno 
ao trabalho presencial. 
Art. 2º Fica autorizado o atendimento presencial, nas Escrivanias/Secretarias, no período das 12h00min às 18h00min, aos 
membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias e Advocacia que poderão, caso queiram, optar pelo uso do 
Balcão Virtual. 
§ 1º O atendimento em gabinete dos magistrados ocorrerá por meio do Gabinete Virtual, observadas, em prol da celeridade no 
atendimento, as regras internas de cada unidade judiciária, como a utilização paralela dos sistemas “whatsapp business” e 
“slack”. 
§ 2º Excepcionalmente, caso os profissionais descritos no caput não consigam atendimento no prazo da Portaria Conjunta nº 15 
(TJTO/CGJUS), de 19 de maio de 2021, por fato atribuível a(o) magistrado(a), terão o direito de ser atendidos presencialmente 
em gabinete, e será aberta a devida reclamação perante a Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 3º Continuam suspensos os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos reeducandos e processados 
perante o Juízo criminal competente que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto, liberdade 
condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, da pena ou transação penal, na 
conformidade do art. 3º da Portaria Conjunta (TJTO/CGJUS) nº 28, de 30/8/2021. 
Art. 4º No âmbito desta Comarca de Dianópolis, o(a)s magistrado(a)s permanecem com autonomia para: 
I – em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao Fórum, a fim de evitar a frustração de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do art. 5º, §§ 3º e 5º da Portaria Conjunta nº 11/2021 (TJTO/CGJUS); e 
II – mediante estrita observância ao Plano de Biossegurança e justificativa embasada documentalmente na situação 
epidemiológica municipal, designar Sessões do Júri. 
Art. 5º Fica mantida a regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça Avaliadores, que deverão ser 
cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta nº (TJTO/CGJUS) 11/2021. 
Art. 6º O uso de máscara de proteção facial e a adoção de todos os cuidados pertinentes à contenção da pandemia 
permanecem indispensáveis à permanência no interior do Fórum local. 
Art. 7º Permanece a prestação de serviço dos terceirizados, mantida em sua totalidade, que já se encontrem desempenhando 
suas atividades em regime de revezamento/rodízio. 
Parágrafo único. Para o cumprimento do que determina o ANEXO I da Portaria "PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-
19 NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO", permanece a cargo da recepcionista e da secretária do Juízo, em regime de 
revezamento, e devidamente equipadas e treinadas para efetuar os procedimentos de medição de temperatura e cadastro dos 
servidores e usuários que adentrarem o Fórum. 
Art. 8º Continua liberado aos magistrados e servidores, o acesso ao prédio pela porta dos fundos/estacionamento, devendo velar 
pelo uso de máscara de proteção facial e adoção de todos os demais cuidados pertinentes à contenção da pandemia. 
Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro. 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins. 
Publique-se; comunique-se à Presidência do e. Tribunal de Justiça e à c. CGJUS; comunique-se aos magistrados, servidores, 
estagiários, terceirizados e demais colaboradores desta Comarca, bem como aos órgãos e instituições parceiros. 
  
 Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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Juizado especial cível e criminal 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo: 05 (cinco) dias 
O MM. Dr. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da Fazenda Pública 
e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...  
  
FAZER SABER a todos quantos o presente Edital de LEILÃO E INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar, 
possa, especialmente o Executado, que através do site http://agilleiloes.com.br/ no dia 19 de outubro de 2021, a partir das 9h 
(1º leilão) e, caso necessário na mesma data, a partir das 10h (2º leilão) será realizado leilão visando à arrematação de bens 
nos autos do processo a seguir listado.    
Na primeira oportunidade, o bem poderá ser arrematado por preço igual ou superior ao da avaliação. 
Na segunda oportunidade, o bem poderá ser arrematado pelo maior lance oferecido, exceto preço vil (50% do valor da 
avaliação). 
O leilão será presidido por MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, leiloeiro público, devidamente matriculado na 
JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. 
PROCESSO - CARTA PRECATÓRIA Nº 0000363-28.2021.8.27.2716 
AUTOS ORIGINÁRIOS EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002516-61.2016.4.01.4302 
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: CARRIJO E SILVA LTDA-ME - CNPJ/MF: 06.260.545/0001-13 
BEM:  
"1 (um) imóvel urbano constituído de uma casa, situada na Rua 08A, Quadra 5, Lote 09, Setor Bela Vista, Dianópolis/TO, com 
limites e confrontações constantes da matrícula de origem 3.534 e matricula 4.592 de 05 de março de 2009. Ficando definidas as 
seguintes medidas: Frente com a Rua 08.A medindo 21,00m; fundo com a Rua Aimorés medindo 57,80m; Lado direito com a 
Rua Joaquin Cardoso Quirino medindo 59,10m e lado esquerdo com os lotes 09.A, 09.B da mesma quadra medindo 75,00m. 
Área total de 2.657,18m² (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete, dezoito metros quadrados). No referido terreno já se encontra 
UMA CASA RESIDENCIAL, contendo 7 (sete) cômodos, sendo estrutura de alvenaria, teto de madeira serrada, cobertura de 
telhas plan. Piso grosso e chão batido, revestimento parcial em reboco, sem pintura, sem forro, possuindo 01 banheiro, estado 
de conservação regular, abrangendo 229,50m² de área construída". 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. 
FIEL DEPOSITÁRIO: FAUSTON VARGAS CARRIJO (EXECUTADO) - CPF/MF nº 508.839.091-20. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: Acostado no evento 01, perfaz o montante de R$ 69.590,95 (sessenta e nove mil, 
quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos). * Valor sujeito a alteração. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A 
comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Caso haja adjudicação antes da 
hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será de 2,5% (dois e meio por 
cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. As comissões serão devidas após 10 dias da 
nomeação do leiloeiro sem que haja neste prazo alguma contestação. 
FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 10 (dez) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice 
de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 
próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será 
encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante 
do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso 
de penhora com credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de 
cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser 
autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o 
pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a 
quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
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em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que 
se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA - Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do 
site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim 
de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso 
de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 
DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO 
As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A) A assinatura do 
Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com 
o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo 
após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do 
Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. 
DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS 
Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em 
adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: 
https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. 
ADVERTÊNCIAS:  
I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 
130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente 
promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O 
arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 
(dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de 
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, 
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado 
artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante 
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução 
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de 
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou 
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 
execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazoslegais e a comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula 
ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além 
da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, § 2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para 
pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para 
averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que 
ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados 
forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. 
comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - 
Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade 
prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código 
Civil. XIV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este 
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas 
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condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação 
do crédito do exequente. 
DA ENTREGA DO BEM: 
A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar 
de bem imóvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, 
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não 
sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmos(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
ÔNUS/GRAVAMES:  
O(s) bem(ns) será(ão) ADQUIRIDO(S) LIVRE(S) E DESEMBARAÇADO(S) DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E 
INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O ARREMATANTE de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os 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 – e custas 
processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). 
A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas no preço do 
lance: 
A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 
24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres 
do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em 
caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na vara onde ocorrer. 
B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas 
relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE. 
C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o mínimo no valor 
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa administrativa e 
a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser pagas juntamente 
com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas no auto de 
arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo pagamento na 
conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. 
INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 4.592 
• AV.02 – 4.592: DESMEMBRAMENTOS: Certifo que do referido imóvel objeto da presente matrícula, foram desmembrados os 
LOTES N° 09-A, 9-B, 9-D, 9-E, 9-G, 9-I, 9-J, referente as matrículas n°s 5.033, 5.034,5.002, 5.104, 5.404, 5.405 e 5.139. Data: 
17 de abril de 2017. 
• R.03 – 4.592: PENHORA E AVALIAÇÃO: Nos termos da Carta Precatória n° 2516-612016/01/2017, datada de 09 de fevereiro 
de 2017, expedida nos autos principais n°0002516-61.2016.4.01.4302 da Ação de Execução Fiscal n°8043-73.2011.4.01.4300, 
expedida em Gurupi – TO, devidamente assinada pelo Juiz Federal da Subseção Judiciária de Gurupi – Dr. Eduardo de Assis 
Ribeiro Filho, Procedo a penhora, avaliação e depósito do imóvel obejto da presente matrícula, tendo como Deprecante: JUIZO 
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GURUPI-TO. Deprecado: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS – TO. 
Exequente – UNIÃO – FAZENDA NACIONAL e Executado: CARRIJO E SILVA LTDA – ME. Em cumprimento ao AUTO DE 
PENHORA/AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, datado de 31-03-2017, devidamente assinado por Zilmária Aires dos Santos – Oficial de 
Justiça. Valor da causa: R$ 58.555,22 em 12/07/2016. Imóvel avaliado atualmente em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 
conforme auto de Penhora/Avaliação e Depósito. Depositário: Fauston Vargas Carrijo. Data: 03 de abril de 2017. 
• R.0004-0004592: COMPRA E VENDA: Forma do Título – Registra-se o CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES: VENDEDOR (a): A Empresa CARRIJO E SILVA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 06.260.545/0001- 13, situada na Rodovia TO 040, KM 343, St. Industria, em Dianópolis – TO neste ato 
representado pelo sócio diretor o Sr. FAUSTON VARGAS CARRIJO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG, sob n° 384.281- SSP – TO, e inscrito no CPF/MF sob o n° 508.839.091-20, residente e domiciliado na Rua 
Augusto Rodrigues de Santana, n° 69, centro, em Dianópolis – TO. COMPRADOR: PETRÔNIO JARBAS MARTINS DA LUZ, 
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brasileiro,solteiro, servidor público. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Compra e 
Venda a Vista, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. OBJETO DO CONTRATO: 
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a venda de terreno urbano, pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, 
denominado “LOTE 09”, DO LOTEAMENTE KAROLLYN, situado na Rua 1-A, Quadra 1, Setor Bela Vista, CEP: 77.300-000, 
cidade de Dianópolis, no Estado do Tocantins, possuindo as seguintes características estimadas: sendo 11,57 mts de frente, p/ 
10,00 mts de fundo, e 21 mts do lado esquerdo e 26,78 mts do lado direito, totalizando uma área de 238m², de propriedade do 
VENDEDOR, adquirido por este meio de Contrato de Compra e Venda, devidamente registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis em Dianópolis/TO. Cláusula 2ª. O COMPRADOR responsabilizará pelo pagamento dos impostos, taxas e despesas que 
incidam sobre o terreno a partir do momento em que for assinado este contrato, mesmo que o lançamento seja feito em nome do 
VENDEDOR ou de terceiros. Cláusula 3ª. O VENDEDOR se responsabilizará pelas despesas com a transcrição do imóvel. 
Cláusula 4ª. A posse do terreno passará ao COMPRADOR quando da assinatura deste instrumento até o momento em que 
todas as parcelas estejam quitadas. Cláusula 5ª. Quando da assinatura deste contrato, o VENDEDOR disponsabilizará o terreno 
ao COMPRADOR livre de coisas que impeçam a livre fruição da posse por este último. Cláusula 6ª. Por força deste instrumento, 
o COMPRADOR pagará ao VENDEDOR a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a vista. DO PAGAMENTO: Cláusula 7ª. O 
pagamento deverá ser feito pelo COMPRADOR, ou por procurador por este constituído, junto em 03 (três) parcelas, sendo a 1° 
parcela a vista de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 02 (dois) cheques de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para 20/06 e 
20/07/2011. CONDIÇÕES GERAIS: Cláusula 8ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, 
obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas. Cláusula 9ª. Segue anexo a este instrumento certidão negativa dos 
cartórios de distribuição e dos cartórios de protesto. DO FORO: Cláusula 10ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foto da comarca de Dianópolis/TO. Por estares justos e contratados, firma o presente 
instrumento em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas. Dianópolis-TO, 20 de maio de 2011”. 
• AVERBAÇÃO N.0005-0004592: PENHORA: Nos termos da Carta Precatória n°0000323-39.2017-01/2021, datada de 
19/05/2021, Processo n° 0000323-39-2017-4.01.4302, expedida em Gurupi-TO, devidamente assinada pelo Juiz Federal da 
Subseção Judiciária de Gurupi – Dr. Eduardo de Assis Ribeiro Filho, procedo a penhora do imóvel objeto da presente matrícula, 
tendo como Deprecante: JUIZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GURUPI-TO. Deprecado: CARRIJO E SILVA 
LTDA–ME E JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DE CARTAS 
PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS DE DIANÓPOLIS-TO. AUTOR - UNIÃO FEDERAL – (FAZENDA NACIONAL) E RÉU: 
CARRIJO E SILVA LTDA-ME. Em cumprimento ao Despacho/Decisão, datado de 31/05/2021, por ordem, do MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Dianópolis-TO, Dr. Baldur Rocha Giovannini. Valor da causa: R$ 645.782,28. Depositário: Fauston Vargas 
Carrijo. Dou fé. Protocolo: 0032390. 
OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE 
TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, 
ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. 
INTIMAÇÃO: 
Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: CARRIJO E SILVA LTDA ME, os respectivos sócios, seus cônjuges e 
representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 
Civil/2015).   
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado e afixado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 29 de setembro de 
2021. Eu, CARLA CAVALARI CAVALCANTI, Técnica Judiciária, Matrícula nº 91844,  o digitei. 
  
 

Vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL Nº 3160179 
O Doutor Elias Rodrigues dos Santos – Juiz de Direito em substituição da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Almas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
n° 00010329720198272701, chave nº 560180206419 cuja parte autora é a EURISMAR RODRIGUES NETO e requerida, 
VALDECI PEREIRA DOS REIS, MARIA PEREIRA VALADARES, JAIME PEREIRA DOS SANTOS, HERMINIA PEREIRA DOS 
REIS e ANA PEREIRA DOS SANTOS, para CITAÇÃO: 
a fim de eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, com prazo de 20 (vinte) dias, querendo, contestarem o 
pedido inicial ou manifestarem-se nos autos (NCPC, art. 257, III c/c art. 259, I).  
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E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia 
no placar do fórum local.  
Eu, Emerson Resplandes da Silva, Técnico Judiciário, que digitei e subscrevi o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000750-64.2016.8.27.2701 de Perda ou Suspensão do Poder Familiar, tendo como Requerente(s) MINISTÉRIO 
PÚBLICO e Requerida MARIA DIVINA CARDOSO VARANDA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, MARIA DIVINA CARDOSO VARANDA, 
brasileira, RG: 909909, data de Nasc.:01/01/1990 filha de Lídia Olaia dos Reis e Adinor Alves Varanda, residente na Chácara 
Santa Fé, a 3 km da cidade de Almas; e do MUNICÍPIO DE ALMAS-TO, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de 
todos os termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de 
revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 03 dias do mês de Setembro do ano de 2021. Eu, 
Iara Francisco de Cerqueira {{SERVIDORA}}, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS  
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da 
lei,etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, 
se processam os autos de Interdição nº 0000565-70.2019.827.2717 - (Chave nº 434150906019) - promovida por a Srª. 
AGENORA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 336.025.301-91 , em face de AUGUSTINHO GOMES DE SOZA , brasileiro, casado, 
aposentado portador do RG nº 1.48.627.SSP/TO e CPF:117.886.401-44 , e TEREZA BEZERRA DE SOUZA , brasileira, casada 
aposentada, RG nº 1.648.628 SSP- TO, CPF: 847.880.621-00 residentes e domiciliados a Avenida Amazonas nº 1050, centro, 
Figueirópolis/TO, Pela MMª.Juíza no evento 88,foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do 
exposto, acompanhando o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de DECLARAR a 
incapacidade relativa de TEREZA BEZERRA DE SOUZA e AGUSTINHO GOMES DE SOUZA, nos moldes do artigo 4º, inciso III, 
do Código Civil, e para, com espeque no artigo 755, inciso I do CPC, DEFINIR que a CURATELA do requeridos dar-se-á sem 
prazo final pré-estabelecido, e exclusivamente no tangível ao exercício dos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
pelo que para o exercício da curatela nomeio a autora (filha dos requeridos) AGENORA BEZERRA DE SOUZA, lavrando-se o 
termo respectivo de curatela definitiva. Por meio do termo fica a curadora autorizada a representar judicialmente e 
administrativamente a interditada, podendo praticar quaisquer atos jurídicos ou administrativos em nome da interditada, atos 
sujeitos a prestação de contas. A parte autora/Curadora não poderá alienar quaisquer bens dos interditandos sem prévia 
autorização judicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da gratuidade deferida. Intimem-se as partes, na pessoa 
do Advogado e do Defensor Público.Intime-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, providencie-se a inscrição desta 
sentença no Registro de Pessoas Naturais, e, imediatamente, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal 
deste Estado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes dos interditados e da curadora, a causa 
da interdição, os limites da curatela, nos termos da parte final do artigo 755, §3° do NCPC. Em seguida, arquivem-se os autos 
com as baixas necessárias. Cumpra-se.Figueiropolis/TO, 29 de julho de 2021. E para que chegue ao conhecimento de todos 
expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do Fórum local. Eu______ (Francielma 
Coelho de Aguiar). /Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
A Drª. Cibele Maria Bellezzia, MMª Juíza de Direito auxiliar da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0009536-63.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) PEDRO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 
25 de junho de 2000, natural de Gurupi/TO, filho de Juanessa Fernandes da Silva e de Francisco Pereira Miranda, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será 
afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado para comparecer a audiência 
de instrução e julgamento designada para o dia 11 de novembro de 2021, às 14:45 horas, na Sala de Audiências da 1ª Vara 
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Criminal do Fórum de Gurupi/TO, situado na Avenida Rio Grande do Norte, entre ruas 3 e 4, Centro, Gurupi/TO, CEP 77410-
080, Fone 63 3612-7107. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 01/10/2021. Eu, Livia 
Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
 

2ª vara cível 

Intimações aos advogados 
Autos n.º: 0012223-42.2020.8.27.2722/TO 
Ação: Procedimento Comun 
Requerente: FERNANDA MACHADO SOUSA 
Advogado(a): DR. LUCAS AQUINO CANGUÇU CAVALCANTE   TO008003 
Requerido(a): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil para CONDENAR à requerida a proceder à baixa da alienação fiduciária gravada no veículo da autora, 
conforme fundamentação acimaEm razão das particularidades do caso, como medida de efetividade da prestação 
jurisdicional, DETERMINO liminarmente que se oficie o DETRAN/TO para que proceda a baixa na alienação fiduciária oriunda 
do contrato 1.01852.0000212.16 firmado entre as partes, que pesa sobre o veículo de propriedade da autora motocicleta 
Honda/C 100 BIZ-ES, ano/modelo 2014/2015, RENAVAN 01034168450, chassi: 9C2HC1420FR007084, placa QKA 0431.Em 
razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas e despesas processuais à razão de 1/3 pela 
requerida e 2/3 pela autora;CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios para a requerida que fixo em 15% 
(quinze por cento) sobre o valor sucumbido;CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios para autora no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Contudo, em relação à autora, suspendo a exigibilidade 
do pagamento dos ônus sucumbenciais por estar amparada pela gratuidade judiciária. (evento 3)Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes no prazo de quinze dias, arquive-se com as devidas 
cautelas.Gurupi, 21 de junho de 2021. 
 
Autos n.º: 0009588-88.2020.8.27.2722 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: JANIO MORAIS GONÇALVES 
Advogado(a): VENANCIA GOMES NETA FIGUEREDO   TO00083B 
Requerido(a): COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (MORRO DAS COROAS 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora nos termos do art. 487, I do CPC para:- 
DETERMINAR a expedição do competente ofício ao CRI de Gurupi/TO para averbar à matrícula 10.365, a TRANSMISSÃO DA 
PROPRIEDADE do Lote nº 01, da quadra 10, situado na Rua S-03 esquina com Rua S-12, do Loteamento Residencial Sol 
Nascente, desta cidade, com área de 446,00 m², medindo 12,17 metros de frente; 157 metros de fundo confrontando com 
os lotes 10; 30,00 metros na lateral direita confrontando com o lote 02; e 27,18 metros na lateral esquerda confrontando 
com a Rua S-12 e 4 metros pela linha do chanfrado, para JANIO MORAIS GONÇALVES conforme fundamentação 
acima.Deixo de condenar a requerida nos ônus sucumbenciais por falta de litigiosidade.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário; e  não havendo manifestação das partes, proceda-se às devidas baixas, 
com as devidas cautelas.Gurupi/TO, 05 de agosto de 2021. 
 
Autos n.º:  0008055-94.2020.8.27.2722/TO 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: MICHAEL JUNIOR DE SOUZA SILVA 
Advogado(a): HUD RIBEIRO SILVA (DPE)   DP8864918 
Requerido(a): CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA 
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do 
Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido a proceder à transferência do veículo indicado na inicial para seu nome, 
devendo para tanto, proceder ao pagamento de todos os encargos tributários (IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO) e eventuais 
multas de trânsito, cujo fato gerador tenha ocorrido após 2012 conforme acima fundamentado, sob pena da obrigação ser 
convertida em perdas e danos.A transferência do veículo deverá ser realizada no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em 
julgado da presente decisão.CONDENO o requerido ao pagamento de  custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo 
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das 
partes procedam-se às devidas baixas com as cautelas de estilo, remetendo-se o feito à COJUN.Gurupi, 05 de agosto de 2021. 
 
Autos n.º: 0003606-59.2021.8.27.2722/TO 
Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
Requerente: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
Advogado(a): JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR   TO06950A 
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Requerido(a): PEDRO HENRIQUE FERNANDES ALVES 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do 
bem descrito na inicial, nas mãos do credor, nos termos do Decreto Lei 911/69.Condeno o requerido no pagamento das custas 
processuais, sem honorários advocatícios por falta de litigiosidade.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 
julgado, dê-se as devidas baixas, remetendo o feito a COJUN.Gurupi, 1º de setembro de 2021. 
 
Autos n.º: 0000981-52.2021.8.27.2722/TO 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente:   ADAILSON CARVALHO DOS SANTOS 
Advogado(a): DRª. CAMILA LOPES FERNANDES SOUZA   TO007115 
Requerido(a): OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, primeira parte do Código de 
Processo Civil, c/c 14, do CDC, para:- DECLARAR a inexistência do débito que originou a restrição de crédito, seja a fatura no 
valor de R$ 130,26 referentes aos números (63) 98445-6714 e (63) 98445-6739.- CONFIRMAR a tutela de urgência antecipada 
que determinou à requerida que procedesse à exclusão o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.- CONDENAR a 
requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção 
monetária a partir deste arbitramento.- Em face da sucumbência recíproca, CONDENAR a parte autora ao pagamento de custas 
processuais à razão de 1/30 (um terço) e a requerida à razão de 2/3 (dois terços); bem como CONDENAR as partes ao 
pagamento de honorários de advocatícios à base de15% (quinze por cento) sobre o valor sucumbido de uma para 
outra. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquivem-se com as devidas cautelas, 
remetendo-se o feito à COJUN.Gurupi/TO, 07 de julho de 2021 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0008075-51.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
JOAQUIM CORREIA MEDRADO em face de CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, e por este meio 
CITACITA EVENTUAIS INTERESSADOS, assim como os ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da ação de 
usucapião supra, sobre o imóvel urbano denominado Lt. 18, Qd. 21, na Avenida 04, Loteamento Jardim Tocantins, GURUPI - 
TO, para, querendo, contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. . ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 
do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 854038317221, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, ao 1º dia do mês de outubro 
de 2021. Eu ___, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
  
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0004398-13.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por LAUZITO MARTINS COSTA e JOANA MARIA GOMES COSTA em face de ESPÓLIO DE TEREZINHA MARIA 
DA SILVA, e por este meio CITA os herdeiros da requerida, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do 
NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 650385418521, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 28 de setembro de 
2021. Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  
  
                                                                  Nilson Afonso da Silva  
                                                                         Juiz de Direito 
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Central de execução fiscal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0004124-59.2015.8.27.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 654947575115 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: JOSE PEREIRA DOS SANTOS CPF: 43772919120 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.45) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 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. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 1° de outubro de 2021. Doutor 
Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da 
Vara, o digitei, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 5000104-91.2002.8.27.2722 – EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 373210204313 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: SOLANO E SOLANO LTDA – ME CNPJ: 38141990000150 
Executado: JEVACI COSTA SOLANO –  CPF. 30123283191 
Executado: GLAIR SILVA VELOSO SOLANO – CPF.  23620846200 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.45) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 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. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 1° de outubro de 2021. Doutor 
Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da 
Vara, o digitei, conferi e subscrevi. 
  

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIO LUIZ PEREIRA - CPF/CNPJ: 159.590.231-72, 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 0018389-66.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 1070, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 914,93 (NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E TRES 
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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MIGUEL ARCANJO GERALDO DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 
260.940.451-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018372-30.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No 
(S). 80432, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 385,46 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO 
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 que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA LUIZA SOUSA- CPF/CNPJ: 642.447.761- 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 - nº 0018105-58.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 15007, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 112,26 (CENTO E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO MARQUES DA SILVA - CPF/CNPJ: 457.126.461-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011821-34.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 2070, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 20,47 (VINTE REAIS E QUARENTA 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: HILDENIR DO NASCIMENTO ALMEIDA- CPF/CNPJ: 33046891172, 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 0013383-15.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 8792, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 222,96 (DUZENTO E VINTE DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ADALBERTO ANTERO DE SOUSA - CPF/CNPJ: 46738916434, 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 0010767-67.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 4544, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 669.87 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: THATYLA LETICIA ALVES DE SOUSA - CPF/CNPJ: 043.856.761-78, 
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 0020618-96.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20348, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 126,50 (CENTO E VINTE E SEIS 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
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que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VICENTE DE PAULA SANTOS - CPF/CNPJ: 330.614.591-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020638-87.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 21156, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 161,68 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GABRIEL SILVA CHAGAS - CPF/CNPJ: 02766530177, 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 0011290-79.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 5591, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 732.29 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 1º de outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS REIS - CPF/CNPJ: 476.596.961- 
49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5013309-07.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 128516, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 221,92 (duzentos e vinte e um reais e noventa e dois 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: IZIDIO DOS ANJOS BEZERRA- CPF/CNPJ: 00.059.490/0001-00, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010803-58.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 124973, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 354,55 (trezentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: Joaquim Luiz Barbosa - CPF/CNPJ: 091.644.131- 87, 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 5007770-60.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 125446, cujo valor até a 
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data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 714,59 (setecentos e quatorze reais e cinquenta 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SALOMAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 292.304.031-72, 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 0019881-93.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 19314, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 393,92 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NOEMIA MOURA DA SILVA - CPF/CNPJ: 342.402.921-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019871-49.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 71875, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 104,02 (CENTO E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 04 outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE PEIXOTO DOS SANTOS  - CPF/CNPJ: 117.122.361-72, 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 0019843-81.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 12061, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 104,02 (CENTO E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 04 outubro 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: RAIMUNDA PEREIRA DA COSTA - CPF/CNPJ: 431.516.471-20, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019201-11.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 18133, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 126,50 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )p 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 a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 outubro 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. 
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NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000887-33.2014.8.27.2728/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: REIS E REIS ATACADISTA DE ALIMENTOS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de EXECUÇÃO FISCAL n. 00008873320148272728, proposta por, ESTADO DO TOCANTINS,  CNPJ n. 01786029000103 
em face de ANA PAULA FELICIANA REIS QUADRA 1.404 SUL, ALAMEDA 12 3 QI 09 LOTE 03 BAIRRO: PLANO DIRETOR 
SUL CEP: 77024770 PALMAS TO, fica CITADO POR EDITAL para pagar o debito integral com juros, multa de mora e encargos 
indicados na Certidão de Dívida, ou garantir a execução através de depósito ou fiança, oferecer bens à penhora (arts. 7º e 8º da 
LEF) ou comprovar que obteve parcelamento perante a Fazenda Pública credora, ficando, desde já, arbitrados os honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de 
Embargos. Valor do débito: R$ 1.033,61(um mil trinta e três reais e sessenta e um centavos), Tudo conforme inteiro teor do 
despacho acostado no evento 03. Eu Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. Aline Marinho Bailão 
Iglesias Juíza de Direito 
 

PALMAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
PORTARIA Nº 049/2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO a retomada do trabalho presencial, conforme determinado pelas Portarias Conjuntas nº 28 e 29/2021, assim 
como pela portaria Conjunta nº 32/2021, publicada em 30 de setembro de 2021; 
CONSIDERANDO as recomendações técnicas dos profissionais de saúde que compõem o Espaço Saúde do Tribunal de Justiça 
do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar a retomada do trabalho presencial, face às condições físicas prediais que o 
Fórum de Palmas oportuniza; 
RESOLVE: 
Art. 1º - PRORROGAR os termos da Portaria DF PALMAS nº 046/2021, até 10 de janeiro de 2022, com base na Portaria 
Conjunta nº 32/2021, lavrada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins e a Corregedora geral de Justiça do Tocantins, 
publicada no Diário da justiça nº 5053, de 30 de setembro de 2021. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, ao primeiro (1º) dia do mês 
de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
FLÁVIA AFINI BOVO 
Juíza Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50002801020068272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ARAGUAIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 
CNPJ/CPF nº 26632596000136, INTIMADO para, caso queira, no 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 00085335720158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado EDIMARA KATTY DA ALVES TORRES, CNPJ/CPF: 
69181152191, 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 
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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 00023729420168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado FRANCO & FRANCO SERVIÇOS E COBRANÇAS EIRELI, 
CNPJ/CPF: 08192101000113, e o sócio coobrigado: ANDRE LUIZ DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26958132874, 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 00299705720158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado MONICA APARECIDA DA SILVA, CNPJ/CPF: 31703566823, 
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 00299705720158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MEGA SHOP L M ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME 
CNPJ/CPF nº 07863932000107, INTIMADO para, caso queira, no 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 00022828120198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado RAIMUNDO NONATO DA COSTA, CNPJ/CPF: 
73973963304, 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 50016611420108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado IOLANDA MARIA DA SILVA, CNPJ/CPF: 36342530106, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50016611420108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: I. M. DA SILVA DISTRIBUICAO CNPJ/CPF nº 06232347000146, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00165631320178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado FRANCISCO DE ASSIS LIMA, CNPJ/CPF: 00591245124, 
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 00341938720148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado ARNALDO RIBEIRO GOMES, CNPJ/CPF: 89871650191, 
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 00276901120188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado TEMISTOCLES MATOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 34874984134, 
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 00308082920178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado MARIA NATIVIDADE DE SOUZA SANTOS, CNPJ/CPF: 
91104556120, 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 00314619420188272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado RACNÉLIA LOPES SIQUEIRA ALENCAR, CNPJ/CPF: 
56667990106, 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 00314619420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALENCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EIRELI – 
ME CNPJ/CPF nº 17247212000170, INTIMADO para, caso queira, no 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. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
E D I T A L   DE   C I T A Ç Ã O 
Prazo: 30 (trinta) dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
ORIGEM / REFERÊNCIA: Processo Eletrônico nº 0004580-06.2020.827.2731; Chave do Processo: 703372359620; Natureza da 
Ação: Ação de Usucapião Ordinário; Autores/Requerentes: LUIZ CARLOS SOARES DE MORAES. Adv. do Requerente: Dr. 
Tiago Costa Rodrigues – OAB/TO nº 01214. Réus/Requeridos: OLAVO HOLANDA DE SÁ e sua esposa BENEDITA ALVES DE 
SÁ. Confrontantes: CLEODSON APARECIDO DE SOUSA  e sua esposa LÚCIA GOMES DE SOUSA; ANADIR VAZ COSTA; 
THIAGO TEDESCHI; JOAQUIM MARTINS NEGREIROS e sua esposa DORALICE DIAS NEGREIROS. Valor da causa: R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais); Curador Especial, nomeado aos interessados ausentes, incertos e desconhecidos: Defensoria 
Pública. CITANDO: OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
(CPC, arts. 942 e 232 IV). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E 
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.(CPC, arts. 942 e 232, IV). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS 
INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, aos Termos da Ação de 
Usucapião, que tem como Requerente: LUIZ CARLOS SOARES DE MORAES, conforme consta nos autos, petição inicial, 
documentos, e Despacho, para querendo, responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de Quinze (15) dias, contados do 
vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela autora/requerente, 
sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos 285, 297, 319 e 942 ambos do CPC. IMÓVEL 
USUCAPIENDO: Uma (01) área de terreno rural, denominada Lote nº 29-G, do Loteamento Marianópolis, Gleba 09, com área de 
28.31.88 ha, situado no municipio de Abreulândia-TO, (dentro da área maior, denominado Lote 29, do Loteamento Marianopolis, 
Gleba 09, com área maior de 1.140.63.29 ha, denominada Fazenda Quatro Ranchos, município de Abreulândia – TO), com os 
limites e confrontações da área menor, desmembrada da área maior: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice VIMA-M-
1922, georreferenciado no Sistema Geodésio Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-51°W, de coordenadas (Longitude:-
49°15'40,968", Latitude:-9°30'58,536") de altitude 217,13m; deste segue confrontando com a propriedade de LOTE 29-13, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 126°05'19" e 14,39m até o vértice VIMA-M-1921, de coordenadas (Longitude:-49015'40,587", 
Latitude:-9°30'58,812") de altitude 216,93m; deste segue confrontando com a propriedade de LOTE 29-1`, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 147°55'17" e 672,25m até o vértice VIMA-M-1933, de coordenadas (Longitude:-49°15'28,881", Latitude:-
9°31'17,351") de altitude 223,36m;   deste  segue  confrontando  com  a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 278°23'09" e 84,95m até o vértice VIMA-V1757, de coordenadas (Longitude:-49°15'31,637", Latitude:-
9°31'16,948") de altitude 215,39m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 243°45'27" e 129,16m até o vértice VIMA-V-1758, de coordenadas (Longitude: -49°15'35,435", Latitude:-9°3 
1'18,807 ") de altitude 216,65m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 233°50'15' e 64,60m até o vértice VIMA-V-1760, de coordenadas (Longitude:-49015'37,145", Latitude:-
9°31'20,048") de altitude 212,49m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes 
 e  distâncias:  252° 43' 04" e 79,40m  até   o   vértice   VIMA –V -1762,  de   coordenadas (Longitucle:-49°15'39,631", Latitude:-
9131'20,815") de altitude 214,42m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 210°26'22' e 26,79m até o vértice VIMA-V1764, de coordenadas (Longitude:-49115'40,076 ", Latitude:-9°3 1'21,567 ")  
de altitude 215,83m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 
177°0031" e 86,03m até o vértice VIMA-V-1766, de coordenadas (Longitude:-49°15t39,928", Latitude:-9°31'24,363") de 
altitude 218,45m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 
1/2202°52'01" e 28,60m até o vértice VIMA-V-1768, de coordenadas (Longitude:-49015'40,293", Latitude:-9°31'25,221") de 
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altitude 220,97m; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Vicinal, com os seguintes azimutes e distâncias: 
215117'39" e 34,76m até o vértice VIMA-M-1935, de coordenadas (Longitude:-49°15'40,951", Latitude:-9031'26,14511) de 
altitude 230,31m; deste segue confrontando com a propriedade de LOTE 29-1-1, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 330024i31 e 747,18m até o vértice VIMA-M1925, de coordenadas (Longitude:-49015'53,048 ", Latitude: -9031'04,998 ") de 
altitude 222,73m; deste segue confrontando com a propriedade de LOTE 29-C, com os seguintes azimutes e distâncias: 
61°41'00" e 418,54m até o vértice VIMA-M-1922, ponto inicial da descrição deste perímetro de 2.386,71 m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo como Datam o SIRGAS2000. A área 
foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes 
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas 
coordenadas cartesianas geocêntricos. Em atendimento ao § 5° do art. 176 da Lei 6.015/73, certificamos que a poligonal objeto 
deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastro georreferenciado do 
INCRA. Devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Abreulândia do Tocantins, no Livro nº 02-Ficha 001, da 
Matricula 1.839, datada de 22 de junho de 2018, de propriedade de OLAVO HOLANDA DE SÁ, brasileiro, casado com Benedita 
Alves de Sá, pecuarista, residente e domiciliado na Rua Benjamim Constant, nº 568, Setor Campinas, em GOIÂNIA-
GO. ADVERTÊNCIAS: não respondida/contestada a ação no prazo de quinze (15) dias, contados do vencimento do prazo deste 
edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela autora (revelia e confissão), na forma dos artigos 
238, 241,§3º, 334, § 4º) ambos do CPC; SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, Centro, Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 
3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO., aos vinte e um (21) dias do mês de Outubro (10) do ano de dois mil e vinte ( 2.020). 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Divórcio, registrada sob o nº 00026497520148272731, na qual figura como requerente 
JONATHAN NASCIMENTO LIMA e DENYS NASCIMENTO LIMA, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido 
MANOEL DE JESUS ALVES LIMA. E é o presente para CITAR o(a) requerido(a), MANOEL DE JESUS ALVES LIMA, brasileiro, 
casado, carpinteiro, nascido aos 06/08/1970, portador do RG n°. 982.130 SSP/TO, e do CPF sob o nº 826.489.211-6, residente 
em lugar incerto ou não sabido, para que, em 3 (três) dias, efetue o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e 
das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto ou prisão 
civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em caso de não pagamento ou a justificativa apresentada não for aceita. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar 
do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Maira Adriene 
Azevedo Resende Rocha - digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum 
local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios _____________. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA  
EXECUÇÃO PENAL 5000019-39.2020.8.27.2734 
CONDENADO: ECIVALDO DIAS DA SILVA 
Atendendo à determinação judicial, INTIMO  o condenado ECIVALDO DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, CPF 044.597.621-70, natural de Peixe-TO, nascido aos 29/08/1992, filho de Rosilene Dias de Carvalho e Edivaldo 
Barbosa da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, da audiência admonitória designada para o dia 10 de novembro de 
2021, às 17h30. No referido dia e horário, o link será aberto pelo Conciliador Judicial, Antônio Soares de Souza, contato 
telefônico: (63) 98494-2446. Fica autorizado o comparecimento físico ao Fórum dos participantes que não dispuserem dos 
recursos necessários à inquirição virtual ou por possuírem grande dificuldade de manejar os softwares/aplicativos e entender as 
instruções de uso. Dado e passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 04 de outubro de 2021. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi 
- Técnica Judiciária, o digitei e fiz inserir. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 50005004720078272737 – chave: 
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754701081615, requerida por GUSTAVO HERMANO LAGE em face de VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA. Por este 
meio, INTIMAÇAO da executada – VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA, CPF Nº 08653176748, atualmente em local 
incerto e não sabido, para tomar ciência da penhora , com prazo legal para manifestação. DESPACHO: “1-Defiro o pedido 
contido130 para, em consequência, determinar a intimação da parte executada, acerca da penhora efetiva, por edital para, no 
prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se. 2-Após, conclusos.”  ANEXOS: Extrato de Bloqueio BACENJUD – EVENTO 114 e 
despacho – EVENTO 131. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou 
expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Porto Nacional, aos 30 de setembro de 2021. Eu, Dênis Maria S. C. 
Rocha, Técnica Judiciária, digitei. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 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 3744139v2 e do código CRC 5d3ef487. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00059332920218272737 - Roubo Majorado - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA NETO, inscrito no inscrito no RG nº 96025005337 SSP/GO e no 
CPF nº 86038494120, brasileiro, nascido em 13/05/1978 em Granja/CE, filho de JOSE ALDENI DE OLIVEIRA e LEONORA 
ARAUJO DE OLIVEIRA, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e 
passado em Porto Nacional/TO, 01/10/2021. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 0011603820218272737 
Ação: INQUÉRITO POLICIAL  
Sentenciado: ANTÔNIO SÉRGIO RIGONI  
Vítima: DAIARA MANZOLI RIGONI                                           
A Dra. UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES , MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de 
Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os 
autos da Inquérito Policial 0011603820218272737, em que figura como sentenciado, brasileiro (a) união estável,  filho de Ana 
Ribeiro Nunes, atualmente em lugar incerto ou não sabido. E para que chegue ao conhecimento do  a vítima DAIARA MANZOLI 
RIGONI , expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor em síntese da sentença que segue: declaro extinta a 
punibilidade com relação ao delito acima, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte do Estado, 
nos termos dos artigos 109, inciso VI c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos com as baixas e anotações necessárias. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO Nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 04 de Outubro de 2021. Eu, Maria 
Luiza de Oliveira Negre Silva, Estagiária, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES– Juiza de Direito 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5000002-39.1993.8.27.2737, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUVENIL DISCOS E ELETRO SOM LTDA, 
CNPJ/CPF nº 26750372000129, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 26 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Ante o exposto, e com fundamento no art. 40, § 4° 
da Lei n° 6.830/80, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instruiu a inicial, e, 
por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V do 
CPC. Sem custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80). Sem honorários (STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2). Sentença 
não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3º, II, c/c § 4º, II ambos do CPC). Interposta apelação, colham-se as 
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contrarrazões. Caso contrário, operado o trânsito em julgado (preclusão), certifique-se. Neste último caso, baixem-se com as 
cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5000416-22.2002.8.27.2737, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de COMERCIAL PORTUENSE DE ALIMENTO 
LTDA, BENTA GOMES DA SILVA CERQUEIRA e ADAIL PINTO DE CERQUEIRA, CNPJ/CPF nº 38147278000169, 
19370601104 e 19488378115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Em face do exposto, e com fundamento no art. 40, § 4° da 
Lei n° 6.830/80, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instruiu a inicial, e, 
por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V do 
CPC. Sem custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80). Sem honorários (STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2). Sentença 
não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3º, III, c/c § 4º, II ambos do CPC). Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Interposta apelação, colham-se as contrarrazões. Caso contrário, operado o 
trânsito em julgado (preclusão), certifique-se. Neste último caso, baixem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.. 
Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA a senhora EUNICE BISPO DE SOUSA, residente em local incerto, para os termos da Ação de  
Divórcio Litigioso, autos nº 0015106-48.2019.8.27.2737, que lhe move ANTONIO BATISTA VILAR. CIENTIFICA-A de que tem o  
prazo de 15(quinze) dias, para contestar a ação, sob pena de presumir - se como verdadeiros os fatos afirmados pelo 
autor. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador especial (art.344 e ressalvadas do art. 345 ambos do CPC). E para que 
ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude,(30/09/2021). Eu, Célia Maria Carvalho 
Godinho - Técnica Judiciária que o digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDEIRA-JUÍZA DE DIREITO. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0002260-
93.2019.8.27.2738,  em desfavor de ARLINDO BISPO DOS SANTOS, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 12/11/1964 em 
Taguatinga-TO, filho de Sebastião das Virges, portador do CPF nº 005.287.561-09, residente e domiciliado na Rua Senhor dos 
Aflitos, s/nº, Setor Buritizinho, na cidade de Taguatinga-TO, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso 
nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, todos do Código Penal, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA 
ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga - TO, aos 01 de outubro de 2021. Eu. Ana Clara Pires da Cunha, Escrivã 
Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 2387, digitei subscrevi e conferi.  Documento eletrônico assinado por VANDRÉ MARQUES E 
SILVA, 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 3752114v2 e do código CRC d79bcc23. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0002260-
93.2019.8.27.2738,  em desfavor de ARLINDO BISPO DOS SANTOS, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 12/11/1964 em 
Taguatinga-TO, filho de Sebastião das Virges, portador do CPF nº 005.287.561-09, residente e domiciliado na Rua Senhor dos 
Aflitos, s/nº, Setor Buritizinho, na cidade de Taguatinga-TO, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso 
nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, todos do Código Penal, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA 
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ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga - TO, aos 01 de outubro de 2021. Eu. Ana Clara Pires da Cunha, Escrivã 
Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 2387, digitei subscrevi e conferi.  Documento eletrônico assinado por VANDRÉ MARQUES E 
SILVA, 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 3752114v2 e do código CRC d79bcc23. 
 

2ª vara cível e família 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0000648-52.2021.8.27.2738/TO 
AUTOR: JADE COMÉRCIO DE PRODUTO AGROPECUÁRIOS E TRANSPORTADORA LTDA –ME 
RÉU: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MORAES RICARDO 
FINALIDADE: Intimar REQUERIDO DA PARTE CONCLUSIVA DA SENTENÇA, CONFORME ABAIXO TRANSCRITA: Ante o 
exposto, HOMOLOGO o requerimento de desistência da ação e, em consequência EXTINGO o processo, sem resolução do 
mérito, com fundamento no art. 485, incisos VIII, do CPC/15. Sem custas ou honorários (art. 55, Lei nº 9.099/95). Intimem-se. 
Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se baixa.Taguatinga/TO, data 
certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

Editais 
EDITAL Nº 2976947 - PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS  
CURATELA Nº 0002608-77.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: ALAN VICTOR MOREIRA DE SOUZA 
RÉU: TAIZ BATISTA DE SOUSA ALMEIDA E OUTRO 
FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS acerca da sentença prolatada no processo em epígrafe 
que interditou o requerido FRANCISCO BATISTA DE SOUZA e nomeou a requerente ALAN VICTOR MOREIRA DE SOUZA 
como seu curador, abaixo transcrita em seu dispositivo. SENTENÇA:  "Ante o exposto, ACOLHO o pedido de substituição de 
curatela e nomeio ALAN VICTOR MOREIRA DE SOUZA curador de FRANCISCO BATISTA DE SOUZA, sob compromisso e 
dispensado da especialização de bens em hipoteca local, o que faço com fundamento nos arts. art. 4º, III, do Código Civil, e, com 
fulcro no art. 1.767, I, do Código Civil.Por analogia ao disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil e no art. 9º,  III, do 
Código Civil, a presente decisão será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo 
total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios da 
gratuidade de justiça (CPC, 98).Transitada em julgado, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.P. R. 
I.Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema." Taguatinga/TO, 17 de junho de 2021.JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO, Juiz de Direito. 
  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3662819 -PRAZO: 30 ( TRINTA) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001897-09.2019.8.27.2738/TO 
AUTOR: ALESSANDRA BARROS DA CRUZ DE ESCOBAR 
RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 
FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido YMPACTUS COMERCIAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
11.669.325/0001-88, demais qualificações desconhecidas, residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de revelia. SENTENÇA: " 1. Intime-se, entretanto, a parte 
autora para informar se deseja que o processo tramite pela sistemática do juízo 100 % digital, consoante propugnam as 
resoluções 345/2020 do CNJ e 20/2021 do E. TJTO - anotando a opção de escolha oportunamente.2. DEFIRO à parte autora os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista os documentos anexos ao evento 85 os quais revelam a 
hipossuficiência da autora. 3. CITE-SE a parte requerida por edital, com prazo de 30 dias. 4. Escoado o prazo in albis, fica de 
pronto nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial da parte requerida, devendo ser intimada para 
apresentar defesa no prazo de 30 dias. 5. Apresentada contestação, vista à parte autora para réplica. 6. Após, INTIMEM-SE as 
partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem nos autos acerca de eventual necessidade de produção de 
provas ou se possuem interesse no julgamento antecipado do mérito.7. Havendo interesse na produção de prova, DEVERÁ a 
parte interessada especificar o meio de prova pretendido e estabelecer relação clara e direta com a questão de fato exposta na 
lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, sob pena de indeferimento.8. Havendo 
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pedido de prova testemunhal, deverá a parte apresentar o respectivo rol (ou ratificar a já apresentada). No ponto, atente-se a 
parte que o número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10 (dez), sendo 03 (três) no máximo, para a prova de 
cada fato (art. 357, § 6º, CPC/15).Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos para a fase de 
saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado do mérito.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Taguatinga/TO, 
data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO Juiz de Direito". Taguatinga/TO, 21 de Setembro de 
2021. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (TRINTA) DIAS 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
REQUERENTE:  ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: GENIVALDO GOMES DE SOUZA-ME e GENIVALDO GOMES DE SOUZA 
O Doutor EDIMAR DE PAULA, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Reg. Públicos e Prec. Cíveis de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...CITA o requerido GENIVALDO GOMES DE SOUZA-ME - 
CNPJ: 15.269.012/0001-93, atualmente com endereço incerto e não sabido, do Despacho prolatada na Ação de EXECUÇÃO 
FISCAL n. 0002959-42.2018.8.27.2731, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, conforme dispositivo: 1. CITE(M)-SE TODOS 
o(s) executados(s) devedor(es) (1.1) se pessoa física/natural pessoalmente (1.2) se pessoa jurídica na(s) pessoa(s) do(s) 
representante(s) legal(is) da empresa e/ou nas pessoas dos sócios e (1.2.1) os sócios indicados na CDA e petição inicial 
pessoalmente, observando-se, rigorosa e fielmente, o que dispõem os artigos 7º e 8º da LEF (Lei 6.830/80); 2. No caso de 
penhora/avaliação de bens imóveis, intime(m)-se também a(s) esposa(s) do(s) devedor(es), inclusive com advertência do prazo 
de TRINTA (30) DIAS para embargos. 2.1 Caso não se encontrem bens do devedor para penhora, INTIME-SE PESSOALMENTE 
AO(S) DEVEDOR(ES), para indicação de bens de sua propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com 
documentos atuais comprobatórios da propriedade, no prazo de CINCO (5) DIAS, sob pena de prática de ato atentatório à 
dignidade da justiça (artigos 600, IV c-c 652, § 3º e 601) com fixação de pena de multa de 20% sobre o valor atualizado da dívida 
e, indicados bens, lavre-se termo de penhora e expeça-se mandado de avaliação e intimação da penhora, com advertência ao 
prazo de TRINTA (30) DIAS para apresentação de EMBARGOS a execução fiscal; 3. Apensem-se ou reúnam-se (LEF, art.28), 
as execuções fiscais por acaso havidas contra o mesmo executado devedor, prosseguindo todas as execuções, exclusivamente, 
no processo mais antigo, se no mesmo estágio procedimental. 4. Serve cópia deste DESPACHO como mandado de CITAÇÃO, 
acompanhado de cópias da CAPA do processo e da petição inicial. 5. Os OFICIAIS DE JUSTIÇA não podem cobrar pelas custas 
de diligência do ato citatório (indenização de transporte) nos processos em que litigam as FAZENDAS PÚBLICAS e suas 
AUTARQUIAS, eis que já recebem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, nos termos do artigo 28 da Lei Estadual nº 2.409/2010, c-
c Resoluções nºs 6/TJTO de 22/03/2011 e 27/TJTO, de 18/12/2014 (DJTO nº 3494 de 19/12/2014, p. 90/91). DESPACHO 
EVENTO 40: 1.Entendo que a citação por edital é viável desde que esgotada todos os meios de localizar o requerido o que não 
vejo no caso em tela, considerando que o Código de processo civil no art. 319, II, § 1º, coloca a disposição diligências pelo juiz 
para a obtenção de informações, objetivando a localização da parte. Assim sendo, entendo viável à parte Requerente a pesquisa 
do endereço na tentativa de localizar o Requerido pelos sistemas SISBAJUD. 2. Sendo localizado o paradeiro da parte 
Executada, Cite-se/intime-se independente de nova conclusão. 3 Caso infrutífera a tentativa de localizar o executado, pelos 
sistemas SISBAJUD, declaro desde logo valida a citação por edital como na forma prevista no artigo 256 e 257 do Código de 
Processo Civil e artigo 8, IV da lei nº 6.830/80, evento 18. 4. Devidamente citado por edital, a parte requerida deixar transcorrer o 
prazo sem apresentar contestação, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula nº196 
do STJ, nomeio como curadora especial à parte executada citada por Edital, a Defensora Pública que responde perante esta 
Comarca, que deverá ser intimado a manifestar-se, tendo vista dos autos. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o 
presente edital que será publicado na forma da Lei. Eu, Deyse Carvalho Leite, Servidora do NACOM que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (TRINTA) DIAS 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
REQUERENTE:  ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: DIVINO ALVES VAZ 
O Doutor EDIMAR DE PAULA, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Reg. Públicos e Prec. Cíveis de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...CITA o requerido DIVINO ALVES VAZ - CPF: 472.736.311-91, 
atualmente com endereço incerto e não sabido, do Despacho prolatada na Ação de EXECUÇÃO FISCAL n. 0007450-
58.2019.8.27.2731, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, conforme dispositivo: 1. CITE(M)-SE TODOS o(s) executados(s) 
devedor(es) (1.1) se pessoa física/natural pessoalmente (1.2) se pessoa jurídica na(s) pessoa(s) do(s) representante(s) legal(is) 
da empresa e/ou nas pessoas dos sócios e (1.2.1) os sócios indicados na CDA e petição inicial pessoalmente, observando-se, 
rigorosa e fielmente, o que dispõem os artigos 7º e 8º da LEF (Lei 6.830/80); 2. No caso de penhora/avaliação de bens imóveis, 
intime(m)-se também a(s) esposa(s) do(s) devedor(es), inclusive com advertência do prazo de TRINTA (30) DIAS para 
embargos. 2.1 Caso não se encontrem bens do devedor para penhora, INTIME-SE PESSOALMENTE AO(S) DEVEDOR(ES), 
para indicação de bens de sua propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com documentos atuais 
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comprobatórios da propriedade, no prazo de CINCO (5) DIAS, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça 
(artigos 600, IV c-c 652, § 3º e 601) com fixação de pena de multa de 20% sobre o valor atualizado da dívida e, indicados bens, 
lavre-se termo de penhora e expeça-se mandado de avaliação e intimação da penhora, com advertência ao prazo de TRINTA 
(30) DIAS para apresentação de EMBARGOS a execução fiscal; 3. Apensem-se ou reúnam-se (LEF, art.28), as execuções 
fiscais por acaso havidas contra o mesmo executado devedor, prosseguindo todas as execuções, exclusivamente, no processo 
mais antigo, se no mesmo estágio procedimental. 4. Serve cópia deste DESPACHO como mandado de CITAÇÃO, acompanhado 
de cópias da CAPA do processo e da petição inicial. 5. Os OFICIAIS DE JUSTIÇA não podem cobrar pelas custas de diligência 
do ato citatório (indenização de transporte) nos processos em que litigam as FAZENDAS PÚBLICAS e suas AUTARQUIAS, eis 
que já recebem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, nos termos do artigo 28 da Lei Estadual nº 2.409/2010, c-c Resoluções nºs 
6/TJTO de 22/03/2011 e 27/TJTO, de 18/12/2014 (DJTO nº 3494 de 19/12/2014, p. 90/91). DESPACHO EVENTO 20:  1.Defiro 
como requerido no evento 19, considerando que o Código de processo civil no art. 319, II, que tem mitigado seus requisitos pelo 
§ 1º, a disposição de diligências pelo juiz para a obtenção de informações, objetivando a localização da parte. Assim sendo, 
entendo viável à parte Requerente a pesquisa do endereço na tentativa de localizar o Requerido pelos sistemas SISBAJUD. 2. 
Sendo localizado o paradeiro da parte Executada, Cite-se/intime-se independente de nova conclusão. 3 Caso infrutífera a 
tentativa de localizar o executado, pelos sistemas SISBAJUD, declaro desde logo valida a citação por edital como na forma 
prevista no artigo 256 e 257 do Código de Processo Civil e artigo 8, IV da lei nº 6.830/80,  evento 18. 4. Devidamente citado por 
edital, a parte requerida deixar transcorrer o prazo sem apresentar contestação, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 
Processo Civil, bem como da Súmula nº196 do STJ, nomeio como curadora especial à parte executada citada por Edital, a 
Defensora Pública que responde perante esta Comarca, que deverá ser intimada a manifestar-se, tendo vista dos autos. E, para 
que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Eu, Deyse Carvalho Leite, 
Servidora do NACOM que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

6ª Vara Cível 
 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0018175-83.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 
RÉU: MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA 
RÉU: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTACOES CENTRO OESTE LTDA 
RÉU: CIVANE DINANCY ALVES TORRES 

EDITAL Nº 3405050 
 

Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2021. 
__________________Porteira dos auditórios 
  
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida 
CIVANE DINANCY ALVES TORRES, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0018175-83.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 69.746,89 
REQUERENTE: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 
REQUERIDO: MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTACOES CENTRO OESTE 
LTDA e CIVANE DINANCY ALVES TORRES 
FINALIDADE: CITAR a requerida MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTACOES 
CENTRO OESTE LTDA e CIVANE DINANCY ALVES TORRES em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO:  [...] Assim, tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço indicado bem como no 
encontrado nas buscas realizadas nos sistemas Infojud e Renajud, restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido formulado para 
CITAÇÃO POR EDITAL da parte requerida CIVANE DINANCY ALVES TORRES, ADVERTINDO a parte requerente que caso 
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla 
circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação da parte, nos termos do 
artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil1, nomeio como curadora especial à parte requerida, a Defensoria Pública do 
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Estado do Tocantins, a qual deverá ser intimada desta nomeação. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora constantes da 
movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3405050v3 e do código CRC 3863f95b. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 17/8/2021, às 15:35:10 
   
0018175-83.2017.8.27.2729 
 

ARAGUAINA 
Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000698-12.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: PEDRO ALVES DA SILVA SOBRINHO 
RÉU: JOSEMAR ALVES DA SILVA 
PRAZO DO EDITAL: 2 0 (VINTE) DIAS 
OBJETO: I NTIMAÇÃO 
CHAVE: 7 29797039714  
EDITAL Nº 3545485 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ  SABER  aos  que o  presente  edital  de citação  virem,  ou  dele 
 tiverem conhecimento,  que  por este  Juízo e  Escrivania  da  Primeira  Vara  Cível  da  Comarca  de Araguaína, Estado do 
Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR os requeridos PEDRO 
ALVES DA SILVA SOBRINHO, CPF 095.948.175-34; e JOSEMAR ALVES DA SILVA, CPF 704.347.271-72, ATUALMENTE 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do laudo de avaliação do evento 180, que avaliou o imóvel (e respectivas benfeitorias) 
peenhorado no evento 95 (LOTE Nº 09, DA QUADRA C-3, situado à Rua Porto Rico, integrante do Loteamento 
"MARTINSJORGE", nesta cidade, com área de 648,00 m², sem benfeitorias, sendo pela Rua Porto Rico, 28,00m defrente; 
pela linha do  fundo,  dividindo  com  o  lote nº  (06)  7,00m;  pela lateral  direita,  dividindo  com  a RuaSantiago do Chile 
9,00m; e pela lateral esquerda, dividindo com o lote nº (08) 27,00m. Mat. nº 6.124. TÍTULOAQUISITIVO: R-1-M-4.081, Livro 
2-O, CRI de Araguaína/TO) no valor de R$ 815.459,03, (Oitocentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e 
Três Centavos), para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do 
Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para  acesso  ao inteiro  teor  do 
 processo  no  sítio do  Tribunal de  Justiça do  Estado do   Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-
PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do 
interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA   COMARCA:  Avenida  Filadélfia,  nº   3650,  Setor das  Autarquias   Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-
905 telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comar a de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02/09/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e  Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
3545485v2 e do código CRC 853367e0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 2/9/2021, às 15:53:53 
5000698-12.2009.8.27.2706 
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COLINAS DO TOCANTINS 
2ª vara cível 

  
INTIMAÇÃO EXECUTADA 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS- 2ª VARA CÍVEL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO 
PROCEDIMENTO EXECUÇÃO CÍVEL Nº 0000887-10.2016.8.27.2713/TO 
AUTOR: MICHELA ALMEIDA DA CUNHA RABELO 
Nº RÉU: LIMA & GOMES MEDICAMENTOS LTDA. ME 
FINALIDADE: INTIME-SE a executada LIMA & GOMES MEDICAMENTOS LTDA – ME (CNPJ 13.988.184/0001-91), por meio 
de seu representante legal KAIO LIMA GOMES, brasileiro, casado, comerciante, CPF 643.837.411-34, com prazo de 20 (vinte) 
dias, em publicação única, para querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
do despacho inicial, com as complementações que se fizerem necessárias, sob pena de revelia e nomeação de curador especial 
(artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). CITE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. MARCELO LAURITO PARO, 
Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 478, de 4 de outubro 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 21.0.000023689-3, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 30 de setembro de 2021, Mateus Rossi Raposo do cargo de provimento em comissão de 
Chefe de Secretaria, com lotação na Vara Criminal da Comarca de Filadélfia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 479, de 4 de outubro 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 21.0.000023689-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Doriene de Araújo Galvão para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na Vara Criminal da Comarca de Filadélfia. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 480, de 4 de outubro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 39, inciso I, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e 
considerando o contido no processo nº 21.0.000022737-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Declarar a vacância do  Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Taguatinga, cujo número de 
ordem é o 48º (quadragésimo oitavo), com critério de ingresso o de remoção, a partir de 10 de setembro de 2021. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 
 

PROCESSO 21.0.000019627-1 

INTERESSADO Divisão de Serviços Gerais 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 4092, de 30 de setembro de 2021 
Trata-se a contratação do fornecimento de água potável, a contratação  do SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 
ITACAJÁ- SEMAE, para prestação de serviço medido, de fornecimento de água potável, para atender à sede do Fórum da 
Comarca de Itacajá-TO. 
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Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Diretoria Administrativa/Divisão de Serviços Gerais - DSG (evento 3883328), 
como também o parecer da ASJUADMDG (evento 3936627) e a indicação da dotação orçamentária (evento 3930097),  no 
exercício das atribuições a mim conferidas pelo o artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no Diário de 
Justiça 3045, de 7/2/2013, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do 
Despacho 63065/2021, (evento 3936637, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 (evento 3622447), visando à 
contratação em referência, na quantia de R$ 211,54 (duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor 
total anual de R$ 2.538,49 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), pelo período de 60 (sessenta) 
meses, conforme a minuta contratual aprovada pela assessoria jurídica constante do evento 3925471, oportunidade na 
qual AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho respectiva. 
Quanto à ausência da certidão negativa de débitos federal noticiada nos autos (evento 3899355) DETERMINO ao representante 
legal da empresa que diligencie junto a Receita Federal, no prazo de 30 (trinta dias) a contar desta decisão a fim de que 
apresente a certidão, para o fim de conferir regularidade à contratação. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para  publicação do ato; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. DCC para providências pertinentes; e 
4. DIADM/DSG? para ciência e acompanhamento do feito. 
Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000020700-1 

INTERESSADO DCON 

ASSUNTO   

Decisão Nº 4146, de 1º de outubro de 2021 
Trata-se de solicitação para participação dos servidores IDERLAN GLÓRIA AZEVEDO, VÂNIA LIMA DE SOUSA PINHEIRO, 
LEANDRO PEREIRA FREITAS, JACSON CASTRO DE SOUSA , JEOVÂNIA BRITO SILVA, EMANUEL GALVÃO 
VELOSO, NICEIAS BATISTA COELHO, OMAR BUCAR NETO e VALDINEY DA COSTA VALE, no curso "Retenções de 
Tributos na Administração Pública e Novas Declarações Obrigatórias a Partir de 2021: SPED; e-Social; EFD-Reinf e 
DCTFWeb" que ocorrerá nos dias 04/10 a 08/10/2021, na modalidade on-line, cujo valor da inscrição com desconto por servidor 
é de R$ 1.517,60 (um mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos), totalizando R$ 13.658,40 (treze mil seiscentos e 
cinquenta e oito reais e quarenta centavos), conforme proposta anexa no evento 3872062. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral 
(evento 3940589), e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento nº 3940573), no exercício das atribuições 
legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho 
(evento 3940590), nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da 
empresa Consultre - Consultoria e Treinamento Ltdas, CNPJ nº. 36.003.671/0001-53, com vistas à participação em tela, pelo 
valor total de R$ 13.658,40 (treze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), considerando o disposto no 
evento nº 3872062, oportunidade em que AUTORIZO o empenho respectivo. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho; 
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à empresa em comento e demais providências pertinentes; e 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 2375, de 04 de outubro 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 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº  21.0.000004151-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 19 de dezembro de 2021, os efeitos da Portaria n. 902/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 13 de abril de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de 
mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças) e despachos dos processos da Vara de Família, Sucessões, Infância e 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis, bem como auxiliar na prática de atos cartorários. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000001009-7 

INTERESSADO DIGEP, CENTRO DE SAÚDE 

ASSUNTO Registro de Preços. Aquisição de insumos para saúde 

Termo de Homologação Nº 73, de 30 de setembro de 2021 
Versam os autos de processo administrativo visando à aquisição futura de insumos para saúde com a finalidade de atender às 
demandas Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 
(doze) meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 292 CESAU, presente 
no evento 3815805. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico 122/2021, conforme eventos 3840941, 3846069 e 3846089. 
Na sessão respectiva (24/Agosto/2021), após as etapas de lances e habilitação, conforme Ata da Sessão, Resultado por 
Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 3925225, 3925237 e 3925259), sagraram-se vencedoras as empresas 
relacionadas no Despacho 61401 COLIC (evento 3925499), pelo valor total de R$ 69.158,00 (sessenta e nove mil cento e 
cinquenta e oito reais). 
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, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, a classificação orçamentária (eventos 3772678), bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 
3935200), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3805465), ao tempo em que HOMOLOGO o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021, realizado conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação 
presentes nos eventos 3925225, 3925237 e 3925259, respectivamente, o qual sagrou o qual sagrou vencedoras as 
empresas: FIX COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 11.369.348/0001-77, para o item 1, proposta final 
realinhada, evento SEI nº 3923371, habilitação, evento SEI nº 3878285, 3878289 e 3904619; AVELAR MEDICAL EIRELI, CNPJ 
n.º 37.530.695/0001-23, para os itens 2, 4, 5, 11 e 14, proposta final realinhada, evento SEI nº 3923385, habilitação, evento SEI 
nº 3878301 e 3878303; LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, 
ALIMENTICIOS E DE EXPORTACAO EIRELI, CNPJ n.º 38.686.551/0001-23, para os itens 3, 9 e 10, proposta final realinhada, 
evento SEI nº 3923394, habilitação, evento SEI nº 3878308, 3878311 e 3923335; ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E 
LABORATORIAL LTDA, CNPJ n.º 30.633.996/0001-33, para os itens 6, 15 e 16, proposta final realinhada, evento SEI 
nº 3923402, habilitação, evento SEI nº 3878317, 3878326 e 3923349; CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI, CNPJ n.º 
11.215.901/0001-17, para o item 13, proposta final realinhada, evento SEI nº 3923438, habilitação, evento SEI 
nº 3878334 e 3878342; FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ n.º 19.458.719/0002-20, para o item 17, proposta 
final realinhada, evento SEI nº 3923445, habilitação, evento SEI nº 3878375, 3878382 e 3878385 e CEPALAB LABORATORIOS 
LTDA, CNPJ n.º 02.248.312/0001-44, para o item 18, proposta final realinhada, evento SEI nº 3923449, habilitação, evento SEI 
nº 3878392, 3878396 e 3878402, pelo valor total de R$ 69.158,00 (sessenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais), para 
que produzam seus efeitos legais, tendo sido cancelado o item 12. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DIGEP/DIVPGC/CESAU para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000014326-7 

INTERESSADO CECOM 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 74, de 1º de outubro de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de restaurante com funcionamento diário em Palmas-TO. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, a Lei 
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a Portaria 
674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, ACOLHO as sugestões propostas pelo Senhor 
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Diretor Geral (evento 3936891) e considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3936888), HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico Pregão Eletrônico 71/2021 - SRP à empresa J C EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 00.082.535/0001-59, quanto ao 
item 1, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), consoante Ata da Sessão, Resultado por fornecedor e termo de 
adjudicação  (eventos 3930602, 3930613 e 3930648). 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à CECOM/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE 
Portarias 

Portaria Nº 2056/2021 - PRESIDÊNCIA/CEMAS, de 26 de agosto de 2021 
  

Dispõe sobre o Regimento Interno do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins. 
  
O COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANITNS, por seus membros devidamente constituídos por meio de 
Portaria, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispor e aprovar sobre seu regimento interno o qual regula a competência e o funcionamento do Comitê Estadual de 
Saúde do Estado do Tocantins – anteriormente denominado como Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde 
do Estado do Tocantins – CEMAS-TO, conforme preconiza os termos das Resoluções nº 107, de 06 de abril de 2010, e nº 238, 
de 6 de setembro de 2016 e nº 388, de 13 de abril de 2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO E DO OBJETIVO 

Art. 2º Conforme estabelecido no artigo 1º Resolução do CNJ nº 388, de 13 de abril de 2021, o Comitê Executivo de 
Monitoramento das Ações de Saúde do Estado do Tocantins (CEMAS-TO) passa a se chamar “Comitê Estadual de Saúde do 
Estado do Tocantins”, e regulamentado pelo artigo 1º da Portaria nº 1619/2021 – PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 02 de julho de 
2021. 
Art. 3º O Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins é um órgão colegiado, multidisciplinar e deliberativo, com sede e 
foro na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, com o objetivo de propor medidas concretas, administrativas, práticas 
e/ou normativas nas ações de saúde pública e suplementar, visando a racionalização da judicialização. 

CAPÍTULO II 
 DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 4º Para a consecução de suas finalidades, anteriormente denominado como Comitê Executivo para Monitoramento das 
Ações de Saúde do Estado do Tocantins – CEMAS-TO, compete ao Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins: 

I. Colocar em operacionalização as matérias de competências do Fórum Nacional da Saúde e/ou avaliar e propor outras 
medidas consideradas pertinentes ao cumprimento do objetivo do Fórum Nacional da Saúde; 

II. Monitorar o cumprimento das medidas deliberadas neste Comitê; 
III. Monitorar o cumprimento das decisões judiciais que envolvam a saúde pública e suplementar. 
IV. Monitoramento das ações judiciais que envolvam os sistemas de saúde pública e suplementar propondo medidas 

voltadas à: 

a. otimização de rotinas processuais; 
b. organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas; 
c. prevenção de conflitos judiciais; e 
d. definição de estratégias em matérias de direito sanitário. 

V. Auxiliar o tribunal da esfera federativa que detiver a competência da coordenação do Comitê no aprimoramento, 
expansão e necessidades do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus), constituído de profissionais da saúde, 
responsáveis por elaborar notas técnicas baseadas em evidências cientificas de eficácia, acurácia, efetividade e 
segurança, devendo ainda: 

a. viabilizar e auxiliar nos Termos de Cooperação Técnica para o funcionamento dos NatJus locais para subsidiar os 
Magistrados, representantes do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício no Estado. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5055 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2021 44 

 

 
 

VI. Atuar como elo de diálogo interinstitucional, com o escopo de acompanhar e contribuir com ações atinentes a demandas 
de saúde pública e suplementar; bem como a articulação e ação entre os diversos poderes, autoridades de saúde e 
órgãos das três esferas de governo, entidades não governamentais, representações de classes, comunidade científica e 
sociedade civil organizada que visem a melhoria do serviço de saúde prestado no Estado do Tocantins; 

VII. Propor ao tribunal da esfera federativa que detiver a competência da coordenação do Comitê a celebração de convênios, 
termos aditivos ou outros instrumentos similares que visem a otimização do serviço de saúde prestado no Estado do 
Tocantins; 

VIII. Propor e incentivar a realização de seminários e outros eventos para o estudo e desenvolvimento de soluções práticas 
voltadas para a superação das questões relacionados aos objetivos do Comitê, NatJus e Políticas Públicas em Saúde; 

IX. Deliberar e monitorar o cumprimento das seguintes matérias e medidas, propondo os encaminhamentos que julgar 
pertinentes: 

a. Elaboração do seu Regimento Interno, mediante deliberação de 2/3 dos membros com direito a voto, tudo a ser 
submetido à aprovação da presidência tribunal da esfera federativa que detiver a competência da coordenação do 
Comitê; 

b. Tratamento a ser dado aos assuntos que lhe forem submetidos, podendo editar recomendações, as quais serão 
encaminhadas ao Ministério Público, a Defensoria Pública, ao Conselho Estadual de Saúde e demais órgãos e entidades 
que tenham relação temática com o assunto, para adoção de medidas que entenderem cabíveis; 

c. Apresentação de propostas para implementação e regulamentação de políticas públicas de saúde, inclusive emitindo 
recomendações; 

d. Realização de estudos, pesquisas, campanhas, debates e outras ações que objetivem articular e mobilizar a sociedade e 
o poder público em matérias afetas às suas competências; 

e. Acompanhamento de normas voltadas à regulamentação e implementação das políticas de saúde; 
f. Levantamento de informações e criação de banco de dados para subsidiar suas ações; e 
g. Constituição de: 

1. Comissões temáticas para análise de tema específico, podendo ser compostas por integrantes do Comitê e/ou por 
convidados indicados; e 

2. Comitês regionais, cabendo ao Comitê Estadual fixar sua competência e composição; e 
3. Implantação de NatJus, observado a oportunidade e conveniência. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, naquilo que lhe competir, as mesmas 
atribuições cometidas ao Fórum Nacional de Saúde, nos termos do art. 2º da Resolução no 107/2010. 

  
CAPÍTULO III  

DA COMPOSIÇÃO E MANDATO, DAS ATRIBUIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS 
Seção I 

Da composição e do mandato 
Art. 5º O Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins terá composição formada por representantes do sistema de justiça, 
do sistema de saúde, de órgãos executivos, comunitários e acadêmicos, contendo, idealmente, os seguintes integrantes: 

I. magistrados indicados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
II. magistrados indicados pelo Presidente do Tribunal Regional Federal do Estado do Tocantins – TRF1; 

III. 1 (um) profissional de saúde integrante do NatJus, indicado pelo magistrado que o coordena; 
IV. 1 (um) membro indicado pelo Ministério da Saúde; 
V. 1 (um) membro indicado pela Advocacia-Geral da União; 

VI. 1 (um) membro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Tocantins; 
VII. 1 (um) Procurador do Estado indicado pelo Procurador-Geral do Estado; 

VIII. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital do Estado do Tocantins; 
IX. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Municipal de Saúde do interior representando a macro-região norte do Estado 

do Tocantins; 
X. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Municipal de Saúde do interior representando a macro-região centro-sul do 

Estado do Tocantins; 
XI. 1 (um) Procurador do Município indicado pelo Procurador-Geral Municipal da capital do Estado do Tocantins; 

XII. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS); 
XIII. 1 (um) membro indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 
XIV. 1 (um) membro indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 
XV. 1 (um) membro do Ministério Público Estadual do Tocantins indicado pelo Procurador-Geral de Justiça; 

XVI. 1 (um) Procurador da República indicado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins; 
XVII. 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins; 

XVIII. 1 (um) Defensor Público da União indicado pelo Defensor Público-Geral da União; 
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XIX. 1 (um) advogado indicado pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Tocantins; 
XX. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Estadual do Estado do Tocantins, como representante dos usuários do Sistema 

Público de Saúde - CES; 
XXI. 1 (um) membro indicado pelo Sistema de Saúde Suplementar;   

XXII. 1 (um) membro indicado pelo Procon, como representante dos usuários da saúde suplementar; 
XXIII. 1 (um) membro indicado pelo Ministério Público de Defesa da Saúde - AMPASA; 
XXIV.  1 (um) Conselheiro indicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE; 
XXV. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Medicina - CRM; 

XXVI. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Municipal de Saúde de Palmas – CMS-PALMAS; 
XXVII. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN; 

XXVIII. 1 (um) pesquisador(a) em saúde pública indicado(a) pela Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS; e 
XXIX. 1 (um) membro indicado pelo Núcleo de Estudo da Saúde do Tocantins pela Universidade Federal do Tocantins - UFT. 

§1° Sempre que possível será designado um suplente para cada indicação de titular feita. 
§ 2º Poderá o coordenador do Comitê convidar ou autorizar a participação de colaboradores não mencionados nos incisos acima, 
visando o alcance das competências previstas no art. 4º, observado o disposto no § 3º, do art. 10 deste Regimento. 
Parágrafo único. A composição efetiva ficará a cargo deste Comitê Estadual, mediante interlocução do Tribunal de Justiça e 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região com outros órgãos, visando à indicação de representantes. 
Art. 6º As indicações aludidas nos incisos I e II do caput do art. 5º deverão recair, preferencialmente, em magistrados que 
exerçam jurisdição em matéria de saúde pública ou suplementar ou que tenham destacado saber jurídico na área da saúde e, 
em relação aos demais integrantes, que tenham destacado saber jurídico na área da saúde. 
§ 1º O magistrado indicado para o Comitê Estadual de Saúde terá mandato de dois anos, prorrogável por igual período, mediante 
recondução, a critério do Presidente do respectivo tribunal. 
§ 2º Compete à Presidência dos tribunais comunicarem à coordenação do Comitê local e ao CNJ o nome de seus 
representantes, designados por portaria. 
§ 3º Outras entidades ou órgãos poderão passar a integrar o Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, desde que 
tenham finalidade/função afim às atividades do Comitê, mediante voto favorável de 2/3 dos membros com direito a voto. 
Art. 7º A coordenação e a vice-coordenação do Comitê Estadual de Saúde serão bienais e alternadas entre as justiças estadual 
e federal, conforme preconiza o art. 5º da Resolução nº 388, de 13 de abril de 2021. 
Parágrafo único. O critério de alternância da coordenação poderá ser relevado por acordo entre os tribunais, prorrogando-se o 
mandato do tribunal em exercício, com ciência ao CNJ. 

Seção II 
Das atribuições da Coordenação do Comitê 

Art. 8º Compete ao coordenador do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins e, na sua ausência, ao vice-coordenador: 

I. Representar oficialmente o Comitê ou delegar tal representação a outro membro quando necessário; 
II. Convocar e conduzir as reuniões, bem como a organização, a instalação e o funcionamento de suas atividades, auxiliado 

por um servidor indicado pela unidade federativa que detiver a coordenação do Comitê; 
III. Registrar e divulgar as deliberações e outros atos dignos de anotações ocorridos nas reuniões do colegiado; 
IV. Comunicar e disseminar informações e as ações desenvolvidas pelo Comitê às instituições e aos diversos segmentos da 

sociedade; 
V. Elaborar, anualmente, o calendário de reuniões para apreciação e aprovação do Comitê; 

VI. Designar o secretário do Comitê; 
VII. Ser coordenador e supervisionar as ações dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus existentes no Estado do 

Tocantins (Estadual e Municipais); 
VIII. Autorizar previamente a participação de convidados e interessados nas reuniões do Comitê, das comissões temáticas e 

das comissões regionais; 
IX. Designar os membros das Comissões Temáticas e/ou Regionais que lhe compete na forma dos arts. 12 e 13 deste 

Regimento; 
X. Decidir os casos omissos. 

  
Seção III 

Das responsabilidades dos membros: 
Art. 9º São responsabilidades dos membros do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins: 

I. Participar das reuniões e votar as matérias em deliberação; 
II. Sugerir, apreciar e deliberar sobre os assuntos em pauta; 

III. Representar o Comitê, quando indicado, nos atos que se fizerem necessário; 
IV. Cumprir o regimento interno e buscar cumprimento e a divulgação das deliberações emanadas pelo comitê; 
V. Sugerir temas para a pauta e a participação de convidados às reuniões; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5055 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2021 46 

 

 
 

VI. Compartilhar informações e conhecimentos que contribuam para o alcance dos objetivos propostos pelo comitê. 

Parágrafo único. O membro do Comitê que deixar de participar de três reuniões consecutivas, sem a devida justificativa, ou de 
seis reuniões no período de um ano, sem efetiva substituição pelo suplente, com ou sem a devida justificativa, poderá ser 
excluído do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins mediante requisição da Coordenação, que solicitará sua 
substituição à instituição competente que o indicou. 

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES, DO VOTO E DAS COMISSÕES 

Seção I  
Da organização das reuniões 

Art. 10.  As reuniões ordinárias do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins serão realizadas, no mínimo, a cada 30 
dias, conforme calendário pré-definido, ou de forma extraordinária nos termos do § 4º deste artigo, preferencialmente por sistema 
de videoconferência e/ou presencial quando for possível realizar nessa modalidade, em local a ser disponibilizado pelo Tribunal 
de Justiça ou Justiça Federal integrantes do Comitê. 
§ 1º As reuniões serão conduzidas pelo coordenador do Comitê ou por quem o representar, com indicação precisa dos assuntos 
que devam ser objeto de discussão e deliberação. 
§ 2º Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias, observada a antecedência mínima de 48 horas, com justificativa da 
urgência. 
§ 3º Será admitida a participação de convidados e interessados nas reuniões do Comitê, das comissões temáticas e das 
comissões regionais que vier a constituir, sem direito a voto, mediante autorização prévia da coordenação do respectivo 
colegiado. A participação deve ser pontual, sendo a escolha em razão do cargo, conhecimento técnico ou possíveis contribuições 
que possam, por ocasião, o cumprimento das deliberações do Comitê sobre as situações que se apresentarem. 
§ 4º Cada sessão ensejará a lavratura de uma memória de reunião ou ata, resumindo os debates e as propostas apresentadas, a 
qual deverá ser submetida aos membros presentes na reunião para aprovação. 
§ 5º Todo membro do Comitê pode apresentar propostas para medidas, normas e debates, as quais deverão ser submetidas ao 
colegiado para aprovação e posterior desenvolvimento do projeto pelo comitê. 
§ 6º Nas reuniões ordinárias somente poderá haver deliberação sobre matérias constantes da pauta, que será remetida 
juntamente com o convite, ressalvada a hipótese de surgimento de tema extrapauta. 
§ 7º Os assuntos e matérias retiradas de pautas na forma do parágrafo anterior deverão ser, preferencialmente, incluídas na 
reunião subsequente. 
§ 8º Os projetos a serem desenvolvidos pelo Comitê serão distribuídos aos membros por relatoria, dando-se preferência ao autor 
da proposta aprovada. 
Parágrafo único. As memórias das reuniões ou atas deverão ser disponibilizadas via eletrônica para os membros, e divulgadas 
publicamente no site do Tribunal de Justiça e na Seção Judiciária do Tocantins – TRF1. 

Seção II  
Dos votos: 

Art. 11.  Para fins de deliberação deste comitê, considerar-se-ão os votos de todos os participantes do artigo 5º deste regimento, 
salvo quando houver mais de um componente da mesma categoria, hipótese que será contabilizado apenas um voto. 
§ 1º A votação dos integrantes do Comitê deverá ocorrer durante a reunião ordinária ou extraordinária, seja por videoconferência 
ou presencialmente. 
§ 2º O quórum de instalação da reunião deverá ser de 1/4 dos membros com direito a voto.     
§ 3º A aprovação das deliberações durante a reunião ordinária ou extraordinária, será suficientemente a maioria simples dos 
membros presentes com direito a voto. 
§ 4º Nos casos em que a entidade que integra o Comitê tiver indicado suplente, este não terá direito ao voto, salvo nos casos de 
ausência do membro titular na reunião. 
§ 5º Nos casos de empate, caberá ao coordenador ou por quem o representar decidir o voto de minerva. 
§ 6º Não existe voto por procuração. 
§ 7º Convidado e/ou colaborador do Comitê Estadual não terá direito ao voto. 

  
Seção III 

Das comissões 
Art. 12. Por deliberação do plenário do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, poderá ser instituída Comissão 
Temática para a elaboração de estudo, levantamento e apresentação de medidas concretas e/ou normativas sobre determinado 
tema; 
§ 1º Poderão compor as Comissões Temáticas outros representantes das instituições que compõem o Comitê Estadual de 
Saúde do Estado do Tocantins, além de especialistas, pesquisadores e outros colaboradores convidados. 
§ 2º O relator da Comissão Temática será escolhido dentre os seus integrantes. 
Art. 13. Por deliberação do plenário do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, poderão ser instituídos Comitês 
Regionais para coordenar, atuar na interlocução com o Comitê Estadual, promover reuniões, fazer levantamento das dificuldades 
encontradas nas regiões em que coordenam, para monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14. O regimento interno somente poderá ser alterado mediante aprovação da maioria qualificada de 2/3 dos membros com 
direito a voto, em reunião convocada especificamente para essa finalidade. 
Art. 15.  Os casos omissos e as dúvidas, não previstos por este Regimento, serão dirimidos pelo colegiado do Comitê Estadual 
de Saúde do Tocantins ou, em caso de urgência, pela Coordenação, ad referendum do colegiado, por decisão da maioria de 2/3 
dos membros com direito a voto. 
Art. 16. As memórias da reunião ou as atas, bem como demais documentos produzidos nos trabalhos do comitê serão 
encaminhados para cada membro por meios eletrônicos, ficando na responsabilidade de cada entidade o seu arquivamento. 
Art. 17.  O presente Regimento Interno terá vigência e se aplica em todos os seus termos no que dispõem sobre a constituição, 
as atribuições e o funcionamento do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, salvo disposições em contrário 
estabelecidas pelo CNJ. 
Art. 18. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 
  

  
  
  

Milene de Carvalho Henrique 
Juíza de Direito/Coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins 

  
  
  

Fabrício Roriz Bressan 
Juiz Federal/Vice-Coordenador Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins 

 

DIRETORIA GERAL 
Editais 

Edital Nº 356 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 21.0.000004117-0 
ASSUNTO: Apresentar o orçamento devido e/ou apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
Interessada: Empresa CENTRO DE NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI? -CNPJ/MF: 37.882.037/0001-09 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa 
dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 21.0.000004117-0, e, que, como não foi 
possível intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já notificada, através deste edital, a Empresa CENTRO DE 
NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI e A/C. Representante Legal, CNPJ/MF: 37.882.037/0001-09 constando como endereço 
na Quadra 103 Sul, Av. Juscelino Kubitschek, Sala 904, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77015-012, do inteiro teor do 
 Despacho 62981 ASJUADMDG (evento 3936185): “Trata-se do Contrato 127/2021, firmado com a empresa CENTRO DE 
NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI, que tem por objeto a aquisição e instalação de persianas, para atender às necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Tendo em vista as informações prestadas pela Divisão de Serviços Gerais 
(evento 3876103), a anuência da Diretoria Administrativa (evento 3876993), assim como o contido na certidão da SPADG 
(evento 3935020), NOTIFIQUE-SE, POR EDITAL, a Contratada para que apresente o orçamento devido e/ou, querendo, 
apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para posterior deliberação da autoridade competente quanto à aplicação 
das penalidades pertinentes. Encaminhem-se os autos à SPADG para a notificação devida, com cópia deste Despacho e dos 
documentos mencionados nos eventos acima, bem como o acesso do presente feito, caso a Contratada assim o 
requeira. Decorrido o prazo ora apontado, com ou sem defesa, tornem-se os autos para prosseguimento. Cumpra-se”. 
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 29/09/2021. Documento elaborado por 
mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral - SPADG, matrícula 41472. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2021 
PROCESSO 21.0.000020197-6 
CONTRATO Nº 259/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: SIG Comercial - EIRELI. 
OBJETO: Aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 94.485,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e 
cinco reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065   
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 4 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021 
PROCESSO 21.0.000022683-9 
CONTRATO Nº 262/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Assis Vaz Instrumentos Musicais EIRELI - EPP. 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente (acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir às 
necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 35.837,00 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 e 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO ORIGINÁRIO 20.0.000009978-4 
EDITAL Nº 495/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER 
PROCESSO 21.0.000023177-8 
CONTRATO Nº 263/2021  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Alana Barbosa Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação de profissional, em caráter temporário, para prestação de serviços 
como assistente social, para atender as demandas do CONTRATANTE na respectiva área de conhecimento. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil  quatrocentos e 
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do Edital nº 495/2020, 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE,  n. 4868, de  4 de dezembro de 2020 e art. 5º da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de 
julho de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 
de julho de 2009. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 151/2020 
PROCESSO: 19.0.000027497-9 
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CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construtora São Miguel Ltda – ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 151/2020, por 
mais 90 (noventa) dias, conforme Despacho nº 62283/2021-DIVENG, evento 3931916, perfazendo um total de 450 (quatrocentos 
e cinquenta) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021 
PROCESSO: 19.0.000032546-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda - ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 7/2021, por mais 
30 (trinta) dias, conforme Despacho nº 62689/2021, evento 3934151, perfazendo um total de 240 (duzentos e quarenta) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000018526-1  
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 69/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda – EPP 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de bens permanentes (televisores), para atender as necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 416/2021 
PROCESSO 21.0.000023501-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Helena Mendes da Silva Lima 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoa física, para prestação de serviços como antropóloga, 
destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nas seguintes etnias: Apinajé,  Xerente e Karajá 
Xambióá. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1263/2021, de 01 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DEBORA SIQUEIRA LOURENÇO, matrícula nº 354392, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, 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. 
Nely Alves Da Cruz 

Diretora do Foro 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1264/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 IROM FERREIRA ARAUJO JUNIOR, matrícula nº 241658, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10/02 a 11/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jose Carlos Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 633/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 04/10/2021 a 02/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98804; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

277922 FABIANA DRUDI COSTA FLORES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/10/2021 à 02/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 634/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 13/09/2021 a 17/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98805; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

135165 ELVANIR MATOS GOMES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 13/09/2021 à 17/09/2021 
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Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 635/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 27/09/2021 a 01/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98806; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

277922 FABIANA DRUDI COSTA FLORES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/09/2021 à 01/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 636/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 04/10/2021 a 08/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98808; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354022 ALESSANDRA SOUZA FONTOURA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 04/10/2021 à 08/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 637/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR , 
matrícula nº 216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 27/09/2021 a 26/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98810; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354510 ANACLÉA RODRIGUES SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 27/09/2021 à 26/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 638/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora PATRICIA ROTONDARO CORSINI, 
matrícula nº 103379, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 21/08/2021 a 19/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98811; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Tornar sem efeito a PORTARIA N° 608/2021, Publicado em 22/09/2021, DJe nº 5047  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353280 MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 21/08/2021 à 26/09/2021 

353280 MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 27/09/2021 à 19/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1265/2021, de 01 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor BRUNO VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA, matrícula nº 353237, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Renata Do Nascimento E Silva 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1266/2021, de 01 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora WANDIRA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 353562, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ariostenis Guimarães Vieira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1267/2021, de 03 de outubro 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 da servidora ILDETE RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 97434, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 15/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 15/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 17/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1268/2021, de 03 de outubro 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 da servidora CAMILLA MARCIANO PIRES, matrícula nº 354100, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1269/2021, de 03 de outubro 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 da servidora SAMANTHA FERREIRA LINO GONÇALVES, matrícula nº 352058, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 12/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 12/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 12/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1270/2021, de 03 de outubro 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; 
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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 LEANDRO COSTA BORGES, matrícula nº 231368, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1271/2021, de 03 de outubro 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 JOSE NAZARENO DO REGO CUNHA, matrícula nº 106566, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1272/2021, de 04 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DIVA MATOS DA SILVA, matrícula nº 353332, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 04 a 17/10/2021, a partir de 04/10/2021 até 17/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 14 a 27/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 639/2021, de 04 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula nº 124662, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 01/10/2021 a 15/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98812; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352533 JULIANA MARTINS CARDOSO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/10/2021 à 15/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1273/2021, de 04 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora GIZELDA DA COSTA SILVA, matrícula nº 287428, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, a partir de 04/10/2021 até 02/11/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1274/2021, de 04 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 354275, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 04/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 27/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1275/2021, de 04 de outubro 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 THAIS GABRIELLA GRIGOLO VIGNAGA, matrícula nº 353957, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1276/2021, de 04 de outubro 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 ANDRE VANDERLEI CAVALCANTI GUEDES, matrícula nº 353600, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02 a 16/10/2021, a partir de 02/10/2021 até 16/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/10/2022, 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 1277/2021, de 04 de outubro 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 NATANA GONÇALVES SANTOS, matrícula nº 353389, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 15/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 15/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 27/03 a 10/04/2023, 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 1278/2021, de 04 de outubro 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 MARCIA ANDREA CAMPELO GALVAO, matrícula nº 352914, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, a partir de 04/10/2021 até 31/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 28/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1279/2021, de 04 de outubro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor WYLKER SOUSA CRUZ, matrícula nº 352857, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, a partir de 04/10/2021 até 02/11/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, 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 1280/2021, de 04 de outubro 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 VANICE LUNKES GOTZ, matrícula nº 352466, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 17/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1281/2021, de 04 de outubro 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 ROBERTO CARLOS PIRES, matrícula nº 352342, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 27/09 a 11/10/2021, a partir de 27/09/2021 até 11/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 25/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1282/2021, de 04 de outubro 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 RODRIGO ALMEIDA MORAIS, matrícula nº 286431, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, a partir de 04/10/2021 até 02/11/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/10 a 02/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1283/2021, de 04 de outubro 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 EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE VANETTE, matrícula nº 267926, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, a partir de 01/10/2021 até 30/10/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/04/2022, 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 1284/2021, de 04 de outubro 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 FERNANDA MOREIRA MORAES, matrícula nº 227746, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, a partir de 04/10/2021 até 31/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 28/07/2022, 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 1285/2021, de 04 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula nº 352622, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, a partir de 04/10/2021 até 02/11/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/01/2025, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 
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