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SEÇÃO JUDICIAL 
1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1732/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 21 de setembro de 2020 
A Excelentíssima Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito e Diretora do Foro desta 
Comarca de Ananás-TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 34, de 14 de Setembro de 2020, contida no processo SEI nº 
20.0.000017153-1, onde estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o agravamento do quadro de saúde pública envolvendo o novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado 
do Tocantins, especificamente da Comarca de Ananás, a demandar medidas temporárias e urgentes para atendimento de 
situações pontuais; 
CONSIDERANDO que na data de 20 de Setembro de 2020 foi divulgado através da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Ananás, a confirmação de 329 casos positivos confirmados para o COVID-19, sendo estes 306 casos recuperados, 12 casos 
ativos (1 hospitalizado) e 11 óbitos; 
CONSIDERANDO a necessidade em manter a segurança para que não haja proliferação do COVID-19 no fórum da comarca de 
Ananás; 
RESOLVE 
Art. 1º Prorrogar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das atividades presenciais nas dependências do Fórum de 
Ananás, previsto no inciso I do art. 4º da Portaria Conjunta nº 23/2020 do TJ/TO e CGJUS, até o dia 02 de outubro, a partir desta 
data observar-se-a o retorno programado, conforme portaria anterior, sendo que oportunamente a presente medida poderá ser 
reavaliada pela Diretora do Foro da Comarca de Ananás. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo ao dia 14 de Setembro deste ano. 
Comuniquem-se à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a Declaração de Ausênciade n°. 0008046-25.2016.8.27.2706, proposta por ETHE CARDOSO 
MOURA MORAIS em face de  AMAURY MOURA CARDOSO, sendo o presente Edital para dar conhecimento acerca da r. 
sentença proferida em 14 de Abril de 2020, inserida no evento 89, com parte dispositiva transcrita a seguir transcrita: "... Isto 
posto, e com fundamento no art. 26 e seguintes do Código Civil, declaro aberta a SUCESSÃO PROVISÓRIA de AMAURY 
MOURA CARDOSO, e procedo à imissão da requerente, única herdeira do falecido, na posse dos bens do ausente (art. 30, 
§2.ºdo Código Civil). Fica a Requerente advertida de que em não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o 
inventário em até trinta dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à 
arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos arts. 1.819 a 1.823, do Código Civil. P.R.I. (Intime-se via edital 
eventuais interessados e o Ausente). Publique-se na forma do art.28 do Código Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, hora e data constantes da 
movimentação processual.(ass) FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito". 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, Suelem Gonçalves Mendes, 
Estagiária do Judiciário, com matrícula de n°. 357596, digitei e subscrevi. Araguaína-TO, 27 de Abril de 2020. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00061446620188272706, requerida por MARIA HELENA 
BARBOSA DA SILVA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Paulo VI, Quadra 32, Lote 16, n° 420, Setor São Miguel 
(acima do colégio João Guilherme, de esquina com a Rua São Pedro), Araguaína/TO, telefone: (63) 99237-3700  move em face 
de JOÃO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, viuvo, nascida em 10/08/1924, natural de Pastos Bons/MA, filho de João Rodrigues 
da Silva e Valentina Ferreira Rosario, residente em sua companhia, portadora de hipertensão e cardiopatia, o qual encontra-se 
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acamado e com sequelas de AVE, bem como não deambula, possuindo dificuldades para articular e falar (CID-10: 
I10, I119, I64, I694). Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO 
ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADOR(A) em favor da  parte Requerida JOÃO RODRIGUES DA SILVA, na pessoa de MARIA HELENA BARBOSA DA 
SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de 
disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de 
interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à 
extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 
honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários 
e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código 
Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a 
causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas. Publique-se Registre-se. Intimem-se.". 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 ao 
(22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 00171771920198272706 , requerida por IRANILDE 
CARVALHO RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua São Pedro, nº 1992, Setor Cruzeiro, em 
Araguaína/TO, move em face de ADEMAR CARVALHO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua São 
Pedro, nº 1992, Setor Cruzeiro, em Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 53 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “...POSTO ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do 
NCPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida ADEMAR CARVALHO RODRIGUES, na pessoa de IRANILDE 
CARVALHO RODRIGUES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) 
praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de 
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no 
art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, 
para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, 
procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica 
o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do 
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em 
julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00144895520178272706, requerida por MARIA DE 
JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, denominada Interditante, brasileira, casada, diarista, residente e domiciliada na Rua 
Anhanguera, 703 Setor Urbano cidade de Araguaína estado do Tocantins  move em face de OSMAR ROSA DOS SANTOS, 
denominado Interditando, brasileiro, incapaz, nascido em 15/10/1958. Pelo MM. Juiz, no evento 76 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no 
artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida OSMAR ROSA DOS SANTOS, na pessoa 
de MARIA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
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podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, 
oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os 
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte 
Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo 
levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e 
renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica 
dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte 
Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando 
contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente 
sentença deverá ser 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(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) 
Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". 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 ao (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o 
digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00034838020198272706 , requerida por EURACI 
FONSECA DE SOUSA SILVA, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Rua 04, nº 412 (casa de cor amarelo, portão 
cor gelo, ao lado da Igreja Mundial do Poder de Deus), Quadra 14, Lote 14, Setor Coimbra, Araguaína/TO, telefone (63) 99245-
1185/ (63) 99974-1756  move em face de JOANA FONSECA DE SOUZA, brasileira, viuva, nascida em 05/02/1931, natural de 
Boi Morto/MA, filha de Antonio Ribeiro do Carmo e Vitoria Rodrigues da Fonseca, residente em sua companhia, portadora de 
demência vascular, com exame de imagem cerebral que confere esse diagnóstico e seu exame psíquico é totalmente compatível 
com a imagem de redução volumétrica do cérebro por acentuada doença da microcirculação (micro angiopatia).. Pelo MM. Juiz, 
no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, observando a manifestação do 
Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da requerida JOANA 
FONSECA DE SOUZA, na pessoa de EURACI FONSECA DE SOUSA SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e 
patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da parte Curatelada, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) 
a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do 
NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da 
parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A 
presente sentença deverá ser 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(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que 
o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". 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 aos (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que 
o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00008157320188272706, requerida por IRENE NOLETO 
DE SÃO JOSÉ. Pelo MM. Juiz, no evento 115 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, 
com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do requerido ANDRE PINHEIRO NOLETO, na 
pessoa de IRENE NOLETO DE SÃO JOSÉ, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, 
o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais 
mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos 
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públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de 
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de 
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 
1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) 
Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela e, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 00231127420188272706, requerida por BRIGIDA 
SOUSA SANTANA DE MEDEIROS, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, nº 118, Centro, 
Município de Araguaina, Tocantins move em face de MICHELE VIANA SANTANA DE MEDEIROS, brasileira, solteira, 
desempregada, deficiente mental, nascida em 20/03/1982, natural de Monte Alegre/PA, filha de Jose Mauricio Viana de Medeiros 
e Brigida Sousa Santana De Medeiros, residente em sua companhia, portadora de Síndrome de Dowm (CID Q-90). Pelo MM. 
Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação 
do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida MICHELLE 
VIANA SANTANA DE MEDEIROS, na pessoa de BRIGIDA SOUSA SANTANA MEDEIROS, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a 
representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem 
honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício 
da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A 
presente sentença deverá ser 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(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não 
sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos (22/09/2020). 
Eu,Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00244915020188272706, requerida por FRANCINETE 
RIBEIRO BARREIRA DE SOUSA, brasileira, casada, vendedora autônoma, residente e domiciliada na Rua Salomão Cardoso, nº 
498, Quadra 15, Lote 26 (casa de muro azul), Setor São Miguel, Araguaína – TO, CEP nº 77.817-190, Telefone nº (63) 99202-
5012 ou 99231-4707  move em face de ZANA ANDRÉIA RIBEIRO BARREIRA, brasileira, solteira, beneficiária do INSS, 
Natural de Balsas/MA, filha de Gilberta Ribeiro Barreiro. Pelo MM. Juiz, no evento 71 foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I 
e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida ZANA ANDREIA RIBEIRO BARREIRA, na pessoa de FRANCINETE 
RIBEIRO BARREIRA DE SOUSA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) 
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais 
mencionados no art. 6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos 
públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de 
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em 
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consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de 
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 
1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) interdito(a) e 
do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá 
praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.00192150420198272706, requerida por ADÃO TORRE 
DA SILVA, brasileiro, agricultor, natural de Xambioá/TO, filho de Manoel Torre da Silva e Maria Bispo Madeira, residente e 
domiciliado na Rua Porto Rico, QD 25, LT 10, nº 134, Setor Céu Azul e JOSIMAR MOTA VIEIRA, brasileiro, solteiro, 
interditado, move em face de DONATA DE SOUSA SILVA, brasileira, filha de José Pereira da Silva e Ilza Francisca de Sousa, 
atualmente residindo na Rua João R. de Siqueira, QD 05, LT 41, Setor Bela Vista, em Araguaína-TO. Pelo MM. Juiz, no evento 
82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial, para conceder a substituição definitiva da curatela, nomeando ADÃO TORRE DA SILVA como curador do 
interditando JOSIMAR MOTA VIEIRA, para que possa representá-lo nos atos da vida civil, mediante termo de compromisso a 
ser lavrado em livro próprio e prestado em 05 (cinco) dias, a teor do artigo 759 do NCPC, dele expedindo-se certidões. Via de 
consequência, procedo à extinção da fase de conhecimento nos termos do art. 487, I do CPC. Deverá o Curador assinar o Termo 
de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, desde já, ser expedido pela Serventia. Dispenso a hipoteca 
legal, em razão da reconhecida idoneidade da curadora e inexistência de bens do curatelado. A presente sentença deverá ser 
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. Ainda, deverá prestar contas a curadora substituída, no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito 
em julgado, nos termos do que estabelece o art. 763, §2° Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em face à 
gratuidade da justiça que ora defiro. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 
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 aos cinco dias do mês de junho do ano  de dois mil e vinte (05/06/2020). 
Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0005327-65.2019.8.27.2706, requerida por IRENE DA 
SILVA CUNHA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua 02, Julho, n.° 301, Centro, Araguaína/TO, telefone: (63) 
3421-2400/(63) 99273-5452  move em face de MARIA DAS DÔRES SILVA, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada 
na Rua 02 Julho, n.° 301, Centro, Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do 
NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida MARIA DAS DORES SILVA, na pessoa de IRENE DA SILVA CUNHA para 
a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, 
§ 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela 
mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de 
Curatela. A presente sentença deverá ser 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 
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(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que 
o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". 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 aos treze dias do mês de maio do ano  de dois mil e 
vinte(13/02/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 00164826520198272706, requerida por EDSON 
EDMUNDO BRAGA TAVARES,  brasileiro , casado, filho de Leonor Braga Tavares, com endereço à Rua Noroeste, nº 640, 
Bairro santa Terezinha, Araguaína/TO, CEP 77808-330 move em face de WESLEY MEDEIROS DA SILVA TAVARES, brasileiro, 
solteiro, maior incapaz, endereço à Rua Noroeste, nº 640, Bairro santa Terezinha, Araguaína/TO, CEP 77808-330 Pelo MM. Juiz, 
no evento 54 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “... POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do 
Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR em favor do Requerido WESLEY 
MEDEIROS DA SILVA TAVARES, na pessoa de EDSON EDMUNDO BRAGA TAVARES, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a 
representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem 
honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício 
do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A 
presente sentença deverá ser 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(a) Curatelado e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela e, não sendo total 
a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. 
Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos vinte e três  dias do mês de 
Abril do ano de dois mil e Vinte (23/04/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, Estagiária/Mat 357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0007704-09.2019.8.27.2706, requerida por JOSÉ LUIZ 
FERREIRA RAMOS DE SOUSA, brasileiro, convivente em união estável, ajudante de pedreiro, residente e domiciliado na Rua 
10, n.º 664, casa 02, Setor Itapuã, Araguaína/TO, telefone (63) 99282-8596,  move em face de JOÃO FERREIRA RAMOS DE 
SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua 10, n.º 664, casa 02, Setor Itapuã, Araguaína/TO, telefone 
(63) 99282-8596. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, 
acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR 
em favor do requerido JOÃO FERREIRA RAMOS DE SOUSA, na pessoa de JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS, para a prática de 
atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o curador praticar atos de disposição de direito em nome do 
curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o Curador 
autorizado a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos 
de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, 
os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no 
prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser 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. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, 
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que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte 
e sete  dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (27/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0004022-46.2019.8.27.2706, requerida por NELIO 
RIBEIRO GUIMARÃES, brasileiro, casado, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua La Paz, 502, Quadra 29 
Lote 22, Setor Martins Jorge  move em face de MARTINS PEREIRA SANTOS, brasileiro. Pelo MM. Juiz, no evento 38 foi 
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério 
Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR em favor do Requerido MARTINS PEREIRA 
SANTOS, na pessoa de NELIO RIBEIRO GUIMARÃES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, a Curadora praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de 
bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando a Curadora autorizada a representar o Curatelado perante 
órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar 
pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e/ou renovação de 
senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 
Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica a Curadora ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas anualmente na 
forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos trinta dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (30/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0009387-81.2019.8.27.2706, requerida por ZENÁLDIA 
RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, divorciada, beneficiária, residente e domiciliada na Rua das Mansões, n.º 709, Setor Jardim das 
Palmeiras, Araguaína/TO (63) 99228-7756  move em face de GENILZE RIBEIRO ALVES, brasileira, solteira, estudante. Pelo 
MM. Juiz, no evento 34 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a 
manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do (a) 
requerido (a) GENILZE RIBEIRO ALVES, na pessoa de ZENALDIA RIBEIRO DE SOUZA, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do curatelado, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) 
a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, 
os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no 
prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser 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. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos trinta 
dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (30/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0004075-27.2019.8.27.2706, requerida por EUNICE 
MARIA DOS SANTOS LIMA, brasileira, casada, vendedora, residente e domiciliada na Rua Machado de Assis, nº 229, Setor 
Centro, Araguaína/TO, telefone (63) 98129-4921 / (63) 3414- 5043  move em face de BENEDITA GUERRA DOS SANTOS, 
brasileira, viúva, aposentada. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADORA em favor da Requerida BENEDITA GUERRA DOS SANTOS, na pessoa de EUNICE MARIA DOS SANTOS, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, 
§ 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela 
mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de 
Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não 
sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos dezessete dias 
do mês de Março do ano  de dois mil e vinte (17/03/2020). Eu, Suelem gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0007699-84.2019.8.27.2706, requerida por MARIA 
VALTAIR ALVES PAJÉU GOMES, brasileira, divorciada, lavradora, residente e domiciliada na Rua Humberto de Campos, nº 
1.171, Bairro: São João, Araguaína-TO, CEP 77.807-060, telefone: (63) 99273- 0925/(63) 99221-6427  move em face de 
ANTONIO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, viúvo, lavrador, residente e domiciliada na Rua Humberto de Campos, nº 1.171, 
Bairro: São João, Araguaína-TO, CEP 77.807-060, telefone: (63) 99273-0925. Pelo MM. Juiz, no evento 33 foi prolatada a 
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, 
com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do Requerido ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 
na pessoa de MARIA VALTAIR ALVES PAJÉU GOMES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
podendo, todavia, a Curadora praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, 
oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os 
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando a Curadora autorizada a representar o Curatelado 
perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar 
pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e/ou renovação de 
senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 
Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na 
forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 
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(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) 
interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". 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 aos dezessete dias do mês de Março do ano  de dois 
mil e vinte ( 17/03/2020.). Eu, Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4819 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2020 10 

 

 
 

Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0007003-48.2019.8.27.2706, requerida por GENILSON 
RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, convivente em união estável, motorista rodoviário, residente e domiciliado na Rua Pau Brasil, 
n.º 771, Quadra A-3, Lote 17, Casa 02 (casa dos fundos, próximo à feira coberta), Setor Araguaína Sul, Araguaína/TO, CEP n.º 
77.827-210  move em face de LAZARO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, beneficiário do INSS, residente e domiciliado na 
Rua Pau Brasil, n.º 771, Quadra A-3, Lote 17, Casa 02 (casa dos fundos, próximo à feira coberta), Setor Araguaína Sul, 
Araguaína/TO, CEP n.º 77.827-210. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“...POSTO ISTO, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR em favor do Requerido LAZARO GOMES 
DA SILVA, na pessoa de GENILSON RIBEIRO DOS SANTOS, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, 
oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os 
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a 
Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo 
levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e 
renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 
inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica 
dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os 
valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença 
deverá ser 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(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 
os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se 
Registre-se. Intimem-se.". 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 aos treze dias do mês de Março do ano  de 
dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0000992-03.2019.8.27.2706, requerida por CELMA DA 
COSTA, brasileira, divorciada, do lar, portadora do Registro Geral. nº. 444.634, SEJSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob nº. 231.646.621-49, residente e domiciliada na Rua das Rosas, nº. 81, Quadra 11, Lote 13, Setor Rodoviário 
Araguaína/TO move em face de DIOLINA MARIA DA CRUZ, brasileira, divorciada, aposentada, portadora do Registro Geral nº. 
202.994 SEJSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 087.908.331-04, residente e domiciliada na Rua das 
Rosas, nº. 81, Quadra 11, Lote 13, Setor Rodoviário, Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento 
no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do Requerida DIOLINA MARIA DA CRUZ, na pessoa de CELMA 
DA COSTA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o Curador praticar atos de 
disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.146\2015, ficando o Curador autorizado a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do 
mesmo, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e/ou renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na 
forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica a Curadora ciente de 
que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas 
obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de 
Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da 
curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas 
baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos treze  dias do 
mês de março do ano  de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0003627-88.2018.8.27.2706, requerida por MARIA DE 
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NAZARÉ PEREIRA ROCHA, brasileira, casada, agente de saúde, portadora do RG n° 620.226 SSP/TO e do CPF n° 
942.718.871-53 residente e domiciliada na Rua 3 de Maio, nº 141, Lt 1, Qd 49, Bairro São João, Araguaína/TO e seu irmão  
move em face de EDVAN GONÇALVES DIAS, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o nº 13.699.562 SSP/SP e no CPF nº 
094.834.031-20, residente e domiciliado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 432, lote 15-A Setor Rodoviário, no município 
de Araguaína – TO. Pelo MM. Juiz, no evento 48 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO 
ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição definitiva da curatela, nomeando MARIA DE 
NAZARÉ PEREIRA ROCHA e EDVAN GONÇALVES DIAS como curadores do interditando, para que possa representá-la 
nos atos da vida civil, mediante termo de compromisso a ser lavrado em livro próprio e prestado em 05 (cinco) dias, a teor do 
artigo 759 do NCPC, dele expedindo-se certidões. Via de consequência, procedo à extinção da fase de conhecimento nos termos 
do art. 487, I do CPC. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias, 
devendo, desde já, ser expedido pela Serventia. Dispenso a hipoteca legal, em razão da reconhecida idoneidade da curadora e 
inexistência de bens do curatelado. A presente sentença deverá ser 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. Transitada em julgado 
esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 
aos treze  dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Suelem gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0005400-37.2019.8.27.2706, requerida por TALITA 
GUIMARÃES COSTA DE MOURA, brasileira, casada, empresária, nascida na Cidade de Amorinóplis, Estado de Goiás, filha de 
José Costa da Silva e Odília de Oliveira Costa, portadora da Carteira de Identidade nº 1.503.656 SSP-GO, inscrita no CPF sob o 
nº 323.181.031-00, residente e domiciliada na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins na Rua Perimetral nº 06, Setor 
Urbanístico, CEP: 77808-500,  move em face de ODILIA GUILHERME COSTA, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de 
Identidade nº 806.825 2º via SSP-GO, inscrita no CPF sob o nº 623.696.521-87, nascida em 05 de outubro de 1940, filha de 
Otávio Antônia de Oliveira, Maria Correia Guimarães, residente e domiciliada na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins na 
Rua Perimetral nº 06, Setor Urbanístico, CEP: 77808-500. Pelo MM. Juiz, no evento 34 foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I 
e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida ODILIA GUIMARAES COSTA, na pessoa de TALITA GUIMARÃES 
COSTA DE MOURA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar 
atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de 
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no 
art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para 
tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, 
procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. 
Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do 
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) interdito(a) e do(a) 
curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá 
praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos treze  dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.0009382-59.2019.8.27.2706, requerida por KEILA 
ALVES DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, portadora do Registro Geral nº. 1.489.630, SSP/TO, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n°. 042.787.994-97, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Rua Tocantinópolis nº 1288, 
Centro, Nova Olinda/TO, telefone (63) 99212-5618/ (63) 99209-2803  move em face de RIKELLY ALVES CARDOSO FERRO, 
brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Tocantinópolis nº. 1288, Centro Nova Olinda/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 32 
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foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do 
Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do (a) requerido (a) RIKELLY 
ALVES CARDOSO FERRO, na pessoa de KEILA ALVES DOS SANTOS, para a prática de atos de natureza negocial e 
patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do curatelado, tais como 
alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) 
a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, 
os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no 
prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser 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. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos 
dez dias do mês deMarço do ano  de dois mil e vinte (10/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0011979-35.2018.8.27.2706, requerida por ERMELINDA 
DE SOUSA MEDEIROS, brasileira, Casada, Beneficiária do INSS, residente e domiciliada na Rua Rodoviária, nº 795, Setor 
Raizal, (acima da Serralheria Lima), Araguaína/TO, telefone: (63) 99211-0261/ 98123-4210  move em face de ANA PAULA 
PEREIRA BARBOSA, brasileira, solteira, Do Lar, residente e domiciliada na Rua Santo Onofre, nº 368, Setor Raizal, 
Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, 
com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida ANA PAULA PEREIRA BARBOSA, 
na pessoa de ERMELINDA DE SOUSA MENDEIROS, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração 
de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada 
perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar 
pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de 
senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 
Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na 
forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 
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(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) 
interdito(a) poderá praticar autonomamente.  Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". 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 aos quatro  dias do mês de março do ano  de dois mil e 
vinte. (06/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº.0012095-12.2016.8.27.2706, requerida por GILDETE 
VIEIRA LIMA, brasileira, viúva, nascida aos 11/07/1972, natural de Ananás/TO, filha de Jose Ferreira Lima e Ester Vieira 
Lima, tel: (63) 99213-8791 (whatsapp) / (63) 3415-3264, residente e domiciliada na Rua São Pedro, nº276, Quadra A Lote 02, 
Bairro Noroeste, Araguaína/TO  move em face de MARCOS VINICIUS VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/02/1995, 
natural de Araguaína/TO, filho de Gildete Vieira Lima, não possui endereço eletrônico, portadora da cédula de identidade n.º 
103.389-6 SSP/TO, e residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº276, Quadra A Lote 02, Bairro Noroeste, Araguaína/TO. Pelo 
MM. Juiz, no evento 96 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  com fundamento no 
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artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do Requerido MARCOS VINICIUS VIEIRA, na pessoa de GILDETE 
VIEIRA LIMA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de 
disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de 
interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à 
extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou 
quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-
se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 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(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a 
causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar 
autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos nove dias do mês de março do ano  de dois mil e 2020 (09/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0023649-70.2018.8.27.2706, requerida por MARIA 
FELIPE DE CARVALHO, brasileira, casada, lavradora, residente e domiciliada na Chácara Vale dos Sonhos, P.A. Inhumas, 
depois de Jacilândia percorre 8 km, em seguida chegará ao asfalto com defeito, ao avistar uma casa virar à esquerda, depois 
percorre 5km de estrada de terra, após a curva, entrar na primeira porteira, seguir por volta de 1km até chegar na residência 
rebocada. O esposo da Requerente é conhecido pela alcunha “Neta”, Araguanã/TO  move em face de JUDITE FERREIRA DE 
CARVALHO, brasileira, casada, portadora do Registro Geral nº 1.460.200, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
o nº 387.153.761-68. Pelo MM. Juiz, no evento 32 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO 
ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADORA em favor do (a) requerido (a) JUDITE FERREIRA DE CARVALHO, na pessoa de MARIA FELIPE DE CARVALHO, 
para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de 
direito em nome do curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem 
prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, 
ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem 
honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente 
de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas 
obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) 
assinar o Termo de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais 
dê-se a baixa devida. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-se. Intimem-se.". 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 aos nove dias do mês de março do ano  de dois mil e 2020 (09/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 0014917-66.2019.8.27.2706, requerida por FRANCISCA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, vendedora autônoma, portadora da carteira de Identidade/RG nº 034.382, inscrita 
no CPF/MF nº 819.661.641-49, residente na Avenida perimetral, Quadra 28, Lote 2-A, Setor Maracanã, Araguaína – TO,  move 
em face de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, brasileira, casada, portadora da carteira de Identidade/RG nº 1168025, inscrita no 
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CPF/MF nº 219.282.151-49, residente na Rua Odisseia Terrestre, 130, Setor Sonhos Dourados, Araguaína – TO. Pelo MM. Juiz, 
no evento 26 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolho a manifestação do 
Ministério Público e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, nomeando 
CURADORA em favor de ISRAEL PEREIRA DA SILVA, a  a Senhora FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, para a prática de 
atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do 
curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) 
Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como 
perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 
I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada 
a especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em 
benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de 
tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de 
Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser 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. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa 
devida. Araguaína-TO, hora e data constantes da movimentação processual. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins dia tres de março de 2020 (03/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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 nº. 00102077120178272706, requerida por LINDA ELLEN CAVALCANTE 
RODRIGUES, brasileira, casada, portador da cédula de identidade RG n° 329.567 SSP/TO, devidamente inscrito no CPF/MF sob 
n° 915.663.471-49, residente e domiciliado na Rua dos Comerciários, S/N – QD. 61 LT. 219, JD M Palmeiras, Araguaína – TO.,  
move em face de JOSE LOPES RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, incapaz,deficiente, portador da carteira de 
identidade RG n° 433.681 SSP/GO, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 180.446.461-91. Pelo MM. Juiz, no evento 71 foi 
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...ISTO POSTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério 
Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do requerido JOSÉ LOPES 
RODRIGUES JUNIOR , na pessoa de sua irmã, LINDA ELLEN CAVALCANTE RODRIGUES, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, a curadora praticar atos de disposição de direito em nome do curatelado, tais como 
alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.1462015, ficando a Curadora autorizada a 
representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica a Curadora ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os 
valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá a Curadora assinar o Termo de Compromisso de Curatela no prazo 
de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as 
partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa devida. Araguaína-TO". 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 ao primeiro dia do mês de setembro do ano  de dois mil e vinte (01/09/2020). Eu, 
Celina Martins de Almeida, que o digitei e conferi.(ass) Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito." 
 

2ª vara criminal execuções penais 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 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 neste Juízo 
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corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0003880-42.2019.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) DENIS SOARES DE SOUSA, brasileiro, casado, nascido aos 26/12/80, natural de  Imperatriz-MA, filho de 
Otacilio Soares de Sousa e Diosmar Mesquita de Sousa, , atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificou o 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou 
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-lhe  vista os autos pelo prazo 
legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a 
Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo 155, caput do Código Penal Brasileiro, sob pena de revlia, entregando, 
embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 22 de 
setembro de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 

3ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30(trinta)  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº0001581-63.2017.8.27.2706, Chave 
nº484353818217, proposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de LARYSSA 
BARRETO CARVALHO, sendo o presente Edital para INTIMAR  a requerente OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, CNPJ/MF sob nº 92.228.410/0001-02, na pessoa do seu representante legal, para promover o andamento do 
feito, no prazo de 5 dias, sob pena de ser decretada a extinção do processo (artigo 485, §1º do CPC). Tudo de conformidade 
com os despachos dos eventos 109 e 105 a seguir transcrito:"Intime-se a parte autora, via Edital, nos termos do despacho do 
evento 105.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha -Juiz de Direito. " Intime-se a parte autora pessoalmente por AR para 
promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de ser decretada a extinção do processo (artigo 485, §1º do 
CPC)."(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 vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei e 
subscrevi.(Ass)Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 1367874 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
INTIMA o(s) executado(s): GERUSIA GONÇALVES PEREIRA CAVALCANTE CPF n°: 38237750144, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000492-
42.2002.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 30 dias, oponham os competentes embargos à execução, nos termos do art. 8º, inciso IV e artigo 16, da 
Lei de Execuções Fiscais. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Expeça-se edital para intimação da 
empresa executada, assim como de sua sócia Gerusia Gonçalves Pereira Cavalcante, a fim de que, caso queiram, oponham 
os competentes embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA 
FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO- 30 DIAS- Nº 1371740 
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): WALDIR MODESTO DE FREITAS - CPF n°: 050.119.901-25, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030489-62.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
53.034,91 (cinquenta e três mil, trinta e quatro reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 20190001761 e outras, 
datada de 04/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a 
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expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos  17 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - 30 DIAS - Nº 1379194 
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): A A D DA SILVA JUNIOR EIRELI ME e ADEMIR AMERICO DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF/CNPJ n°: 
15011351/0001-75 e 927.958.202-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027620-29.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 27.236,45 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e seis reais 
e quarenta e cinco centavos), representada pela CDA n° c-185272019, datada de 16/05/2019, acrescida de juros, atualização 
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 
perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 
4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. " E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de setembro de 
2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1379417 
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): GURENA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ n°: 59.119.743/0001-28, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027603-
90.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 33.745,56 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), representada 
pela CDA n° Nº: 20190003147, Nº: 20190003148, Nº: 20190003149 e Nº: 20190003150  datadas 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios 
delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de 
setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1368377 
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): WOSHINGTON LUIS DA SILVA, - CPF n°: 29787785120, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000347-83.2002.8.27.2706, que lhe 
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.981,30 (três 
mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos), representada pela CDA n° 0.113 - B / 2002, datada de 05/03/2002, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o 
despacho a seguir transcrito: "(....) Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que promova a citação do executado 
por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 
dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL  DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1367782 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA e INTIMA o(s) executado(s): MIRTES PEREIRA LEITE LOPES, CPF n°: 796.372.301-06, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000492-
42.2002.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.684,13 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e 
treze centavos), representada pela CDA n° 1.585-B/2002, datada de 29/07/2002, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Promova-se a citação 
da executada Mirtes Pereira Leite Lopes por meio de edital, assim como a intimação desta para que, caso queira, no prazo de 
30 (trinta) dias, opor embargos à execução, nos termos do art. 8º, inciso IV e artigo 16, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 
dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1364212 
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): HEMERSON JOSÉ DA SILVA, CPF n°: 008.375.881-03, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000549-45.2011.8.27.2706, que lhe 
move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 
(cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.103,57 (um mil, cento e três reais e cinquenta e sete centavos), representada pela 
CDA n° C-722/2011, datada de 11/04/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Promova-se a citação do sócio executado 
Hemerson José da Silva por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções 
Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1362467 
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): CANDIDO LIMA, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5001802-39.2009.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.620,92 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e 
noventa e dois centavos), representada pela CDA n° 000854, datada de 27/11/2009, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 3.Realizada as buscas 
e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
determinodesde logo, a expedição do Edital de Citação,com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1360961 
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): LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA - CPF: 348.497.181-91, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5008038-65.2013.8.27.2706, que 
lhe move o ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 38.405,46 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
C-1113/2011, datada de 23/05/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
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garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 2.Não sendo o(s) executado(s) localizado(s) ou não localizado 
o(s) endereço(s) indicado(s),e encerrado todos osmeios de localização dos endereços do(s) executado(s), determinodesde logo, 
a expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
ExecuçõesFiscais;" 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 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1360796 
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 HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE e KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE,  
inscritos no CPF n°. 011.116.591-17, 017.405.231-64  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5008040-35.2013.8.27.2706, que lhe move o 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 32.235,40 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), 
representada pela CDA n° C-1829/2012, datada de 17/08/2012, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Desta feita, tendo em 
vista o exaurimento dos meios eficazes de localizar o endereço dos sócios/coobrigados, defiro o pedido pleiteado pela 
exequente, devendo ser expedido o respectivo edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, inciso IV, 
LEF. " 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 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL  DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1359210 
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): MÁRCIO CARDOSO DE ARAUJO e HUGO EDUARDO ANTONACI E ARAUJO - CPF°:  145.654.556-68 
e 700.713.731-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 5014149-02.2012.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.949,24 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro 
centavos), representada pela 052/2006-CDA , datada de 052/2006-CDA , acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Caso não seja 
encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível ocumprimento da diligência citatória, defiro 
desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta)dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos 
autos no prazo de 60 (sessenta) dias." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA 
MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS- Nº 1358886 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANA TEREZA FIUZA DA MOTA - CPF n°: 200.523.834-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5020554-20.2013.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 628, 21 
(seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), representada pela CDA  n° 00043307/2013-CDA, datada de 15/12/2013 , 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o 
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despacho a seguir transcrito: "(....) Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que promova a citação da executada 
por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais." 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 16 
dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 153026 -  (PRAZO - 30 DIAS) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA EDICLEUZA SILVANO DE SOUSA - CPF n°: 021.621.271-56, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025078-
38.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.305,40 ( cinco mil trezentos e cinco reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 20190025937 e 
20190025938, datadas de 07/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscal." 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 14/02/2020. Eu, Ana Flavia Ferreira Mendanha, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Juizado especial criminal 
Editais 

INTIMAÇÃO DAS PARTES E ADVOGADO(S) 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimados, para querendo, acompanharem a DESTRUIÇÃO de objetos 
apreendidos, designada para o dia 09 de outubro do ano de 2020, às 14h, na Empresa NESSO IMPLEMENTOS 
RODOVIARIOS LTDA, CNPJ 10.290.891/0001-11, situada na Av. Bernardo Sayão, 2145, Vila Couto Magalhães, Araguaína-
TO, serão DESTRUIDOS os objetos apreendidos conforme decisões proferidas nos Termos Circunstanciado de Ocorrência 
abaixo relacionados: 
01.  AUTOS N° 0015446-85.2019.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO E OUTROS 
VÍTIMA: JANILTON SANTOS DE OLIVEIRA 
OBJETO: 01 (um) recipiente conhecido como DICHAVADOR 
PLACA: 926/2019. 
02.  AUTOS N° 0009621-63.2019.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: DIVINO COSTA PAIXÃO 
VÍTIMA: JARDEL RIBEIRO DA SILVA MOURA 
OBJETO: 01 (um) facão da marca Tramontina, estado de conservação ruim e cabo de material sintético. 
PLACA N°: 1132/19 
03.  AUTOS N° 0024548-68.2018.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.  
AUTOR DO FATO: ANTONIO FILHO SOARES DOS SANTOS 
VÍTIMA: RHAY GOMES DOS SANTOS E OUTRO 
OBJETO: 01 (uma) barra de ferro, tipo tuba cromada, medindo 85 cm. 
PLACA N°: 905/2019 
04.  AUTOS N° 0023168-73.2019.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: BENEVANHA DOS SANTOS 
VÍTIMA: CLAUDIO HENRIQUE SANTOS MUNIZ 
OBJETO: 01 (uma) faca da marca Tramontina. 
PLACA N°: 1.138/19 
05.  AUTOS N° 0009702-80.2017.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: MARCOS ANTONIO COSTA BASTOS 
VÍTIMA: ESTADO DO TOCANTINS 
OBJETO: 01 (um) recipiente de metal, dichavador na cor prata. 
PLACA N°: 935/2019 
06.  AUTOS N° 5010799-06.2012.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRO 
VÍTIMA: A COLETIVIDADE 
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OBJETO: 01 (um) facão medindo aproximadamente 10 polegadas, cabo cor preta confeccionado em plástico, marca 
TRAMONTINA. 
PLACA N°: 952/2012 
OBJETO:  01 (um) isqueiro marcalite, na cor laranja,   
                  01 (uma) chave marca soprano;      
PLACA Nº: 485/12 
07.  AUTOS N° 0003235-22.2016.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: VICTOR ALVES FERREIRA 
VÍTIMA: A COLETIVIDADE 
OBJETO: 02 (dois) capacetes sem marca aparente, sendo o primeiro de cor preta e o segundo de cor vermelha. 
PLACA N°: 889/2018 
08. AUTOS N° 0010017-45.2016.8.27.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: LUCAS MARCOS DA SILVA 
VÍTIMA: A COLETIVIDADE 
OBJETO: 01 (uma) lâmina de faca 
PLACA N°: 939/2020 
09. AUTOS N° 0014656-38.2018.8.27.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.  
AUTOR DO FATO: SILVENIS DO CARMO DA SILVA 
VÍTIMA: PAULO KUMARÉ KARAJA 
OBJETO: 01 (uma) arma branca do tipo facão, da marca Tramontina. 
PLACA N°: 1.124/2018 
10. AUTOS N° 5012310-05.2013.8.27.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
AUTOR DO FATO: BETO LUIS NETO 
VÍTIMA: A COLETIVIDADE 
OBJETO: 01 (uma) faca de marca SIMONAGGIO, cabo de material sintético de cor branca e 01 (uma) faca de marca MABEL, 
cabo de material sintético de cor preta. 
PLACA N°: 996/2013 
11. AUTOS Nº - 0010955-69.2018.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO: GLÊNIA FERNANDES BILIU 
VÍTIMA:  ROBSON BATISTA DOS SANTOS 
OBJETO:  01 (uma) máquina de cartão, CIELO, modelo A0-VX680 série 523-214-900; 01 (uma) máquina de cartão, 
MODERNINHA PRÓ-PAGSEGURO, modelo S920 série 68237549. 
PLACA Nº 870/2018 
  
  
12. AUTOS Nº - 0009759-98.2017.827.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO:   ADÃO NILSON SECUNDO 
VÍTIMA:  O ESTADO 
OBJETO: 01 (um) Facão com comprimento de 57 cm, cabo de material sintético de 15 cm, lâmina de 4,0 cm de largura e 42 cm 
de comprimento, pontiagudo com gume cortante. 
PLACA:  1093/2017 
13. AUTOS Nº - 0006480-70.2018.827.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO: DAIANE DE OLIVEIRA LIMA 
VÍTIMA:  O ESTADO 
OBJETO: 01 (uma) bateria de aparelho celular marca LG. 
PLACA: 887/2018 

  
  
14. AUTOS Nº - 0006079-76.2015.827.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO:  LUCAS RIBEIRO DA SILVA 
VÍTIMA:   HÉLIO PEREIRA LIMA e OUTROS 
OBJETO: 01 (um) facão, com comprimento total: 42 cm, quanto ao cabo: 12,5 cm de comprimento, quanto a lâmina: 4,2cm de 
largura máxima e 29,5 cm de comprimento, quanto ao formato: pontiaguda e com gume cortante.   
PLACA:  1140/2020 
15. AUTOS Nº - 0018138-33.2014.827.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO:  ELIMAR HENRIQUE GODOY 
VÍTIMA:   MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA 
OBJETO:  01 (uma) bateria de celular. 
PLACA: 651/14 
16. AUTOS Nº -   0020783-89.2018.8.27.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO: CINTIA MARIA GONÇALVES DE LIMA 
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VÍTIMA:    A COLETIVIDADE 
OBJETO:  02 (dois) cachimbos artesanais,  08 (oito) objetos utilizados para confecção de cachimbos artesanais, 01 (uma) chave 
da marca PADO, presa a uma espécie de ferramenta chave de anel. 
PLACA: 878/2018     
17. AUTOS Nº -   00123090320168272706  - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR DO FATO:  DIEGO PEDRO DOS SANTOS e Outros 
VÍTIMA:   JOELYSON PEREIRA DOS SANTOS  
OBJETO: 06 ( seis) armas, de tipo faca, de fabricação artesanal, sendo produzidas do segmento liga de ferro, desprovidas de 
cabo, sendo que uma delas com suas extremidades não afiada. 
PLACA: 1095/2016 
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. Eu, Edileusa Silva de Sousa, Chefe de 
Secretaria, o digitei. (ass) Kilber Correia Lopes – Juiz de Direito. 
  
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Nº dos Autos: 0015793-84.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: A. R. DE S. 
Vítima: D. G.V. 
Edital de intimação da vítima: D. G. V., brasileira, solteira, nascida aos 12/11/2000, filha de Lucivânia Souza Guimarães e 
Ricardo Silva Varão, CPF n° 048.352.771-80, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, 
DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No 
curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho 
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas 
poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá 
indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas 
permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do 
requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, 
momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco 
ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. 
Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de 
ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses.  Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0011579-50.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS 
Vítima: THAYNARA ARAUJO LIMA 
Edital de intimação da vítima: THAYNARA ARAÚJO LIMA, brasileira, solteira, empregada doméstica, data de nascimento: 
23/08/1999, filha de Geon de Sousa Lima e  Carina da Cunha Araújo, CPF: 06694935110, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Aplicando-se o concurso 
material, previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS, 
definitivamente condenado, em primeira instância, às seguintes penas: a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção; b) 1 (um) 
mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples. Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto. 
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que houve violência e grave ameaça. 
REVOGO a prisão preventiva do denunciado, decretada no evento 11 dos autos 0008883-41.2020.8.27.2706, facultando-lhe 
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recorrer em liberdade, uma vez que não mais se fazem presentes os requisitos para a sua segregação, tudo nos termos do artigo 
316 do CPP, o quantum e o regime inicial de cumprimento da pena não autorizam a sua custódia em caráter provisório. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
Ação Penal Nº 0002655-68.2016.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA O Doutor 
José Carlos Ferreira Machado, Meritíssimo Juiz respondendo pela Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 
TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) 
acusado(s) JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 13 
de maio de 1993, filho de José Gomes da Silva e Maria Eunice Nogueira Lima, residente na Rua São Vicente, n° 1354, Kitnet n° 
01, Setor Santa Rosa, Colinas do Tocantins/TO, atualmente residindo em local incerto e não sabido, para, no prazo de 10 dias, 
efetuar o pagamento da Pena de multa nos termos dos cálculos de evento 63, consoante extrato respectivo, através da guia de 
recolhimento que será obtida através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujo comprovante deverá ser anexado aos autos, sob 
pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. Colinas do Tocantins/TO, 15 de setembro de 2020. Eu (Lorena Sousa Borges Amaral), Servidora de Cartório, digitei e 
subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se 
expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
O DOUTOR MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colméia/TO, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos o presente edital de citação com 
prazo de conhecimento de 20 dias, extraído do processo nº 0001279-39.2019.8.27.2714, Ação de Execução Fiscal, onde figura 
como Exequente MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO e Executado KLENIO DOS SANTOS CARVALHO que virem ou dela 
conhecimento tiverem que, por este edital CITAR: KLENIO DOS SANTOS CARVALHO, estando em lugar incerto e não sabido, 
para todos os termos da ação supra mencionada, para que, no prazo legal pague a dívida ou no prazo legal apresente 
contestação na referida ação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Tudo de conformidade com 
o despacho a seguir transcrito: "...Não encontrado endereço diverso, cite-se por edital". E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste 
Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Colméia/TO, data asistema. Eu, __ Zilvânia Pereira Miranda Machado, Técnica 
Judiciária, o digitei e subscrevo. (As) DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - Juiz de Direito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
AUTOS Nº  5000001-57.1992.8.27.2715  CHAVE DO PROC. 504306112314 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO 
Requerido: ARNO ILVO ERIG/ COMAICO - COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE LTDA/ GALDINO 
LISBOA MORAES/ JOÃO LINO/ JOSE HUMBERTO ZANINI 
INTIMAÇÃO: dos requeridos ARNO ILVO ERIG,  CPF 158.478.880-15, COMAICO - COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL 
DO CENTRO OESTE LTDA, CNPJ: 24.863.516/0001-28, GALDINO LISBOA MORAES, CPF: 084.484.269-91, JOÃO LINO, 
JOSE HUMBERTO ZANINI,  CPF:  295.229.519-00 residentes em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 5 (cinco) 
dias, para tomarem conhecimento sobre o andamento atualizado desta demanda, especialmente sobre : a decisão do evento 
37; o auto de avaliação anexado no evento 66; juntada do demonstrativo atualizado do débito exequendo, evento 97; e a 
presente decisão. 
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DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
 
AUTOS Nº: 0002585-71.2018.8.27.2716 
Exequente: ISNARD PONTES JARDIM 
Adv(a): Edna Dourado Bezerra – OAB/TO 2456 
Executado(a): FERNANDO OLIVEIRA GENTIL 
Adv(a): Não constituído 
Intima-se o executado da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: (evento 96): “Parte autora promoveu Ação de 
Cobrança em desfavor do requerido(a), objetivando receber a importância descrita na inicial. No evento 94 o reclamante 
requereu a extinção do feito, porque a devedora satisfez a obrigação. Sendo assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, tendo 
como fundamento o art. 924 II, do CPC. Determinando seu arquivamento, após as formalidades legais. Após, o trânsito em 
julgado, arquive-se. Havendo custas finais, encaminhe-se para COJUN. PRI. Dianópolis-TO, 11/09/2020. Baldur Rocha 
Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
 

Vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 
0002146-26.2019.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerentes MARIA DE JESUS OLIVEIRA, M. F. O. 
DOS S. e D. O. DOS S. e Requerido FERNANDO DIAS DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste 
Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, FERNANDO DIAS DOS SANTOS,  
brasileiro, casado, Jardineiro, carteira de identidade RG n° 435.627 2ª Via SSP/TO, CPF n° 000.431.431-05, filho de Luiza Dias 
dos Santos, 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 22 dias do mês de setembro do ano de 2020. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico 
Judiciário, digitei e conferi. 
 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
Cartório da família e 2ª cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 20(vinte) dias 
Referência: Autos nº 0001253-60.2018.8.27.2719 
Ação: Embargos de  Terceiros  
Requerente:  Silvia Divina Nogueira 
Finalidade:  CITAR JAIRO DE ARAÚJO SARAIVA,  lugar incerto e não sabido, nos termos do inteiro da ação proposta, para 
querendo no prazo legal de 15(quinze) dias apresentar contestação. Tudo nos termos do inteiro teor do seguinte despacho 
transcrito: Determino a citação do(a) requerido(a) por meio de edital.1.1. Expeça-se mandado de citação com prazo de 
20(vinte) dias, que deverá ser disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, certificando-se a ocorrência nos autos.1.2. O prazo acima 
estabelecido contar-se-á da data da publicação, que será procedida em única vez.1.3. Advirta-se ao requerido que, em 
caso de revelia, será nomeado curador especial.2. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio a DPE/TO 
como curadora especial, devendo ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se.3. Nos termos do artigo 
258 do NCPC, advirto a parte requerente que, constatada a alegação dolosa das circunstâncias autorizadoras da citação 
editalícia, incorrerá em multa de 5(cinco) vezes o salário-mínimo vigente, revertida em benefício do citando.4. Cumpra-
se. Expeça-se o necessário.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do 
Araguaia., 21 de setembro de 2020. Eu_____ que digitei e subscrevi. 
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GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 
00040558820198272721, ajuizada por Sirlene Lima Noleto em desfavor RODRIGO LIMA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro,  RG 
n. 968.637 SSP/TO, CPF n. 027.897.181-48, residente na Avenida Goiás, n. 1285, Centro, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente 
procedente e decretada a interdição do requerido, portador de transtorno mental -CID-10 F71.1, relativamente incapaz para 
exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe 
nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. SIRLENE LIMA NOLETO, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos 
da r. sentença – evento 51, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos 
consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE  o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, 
em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição 
de RODRIGO LIMA DE ALMEIDA, declarando-a relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão 
somente aos atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do 
interditando a sua genitora SIRLENE LIMA NOLETO, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade 
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de 
curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, 
publicando-se os editais. Intime-se a curadora para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar 
as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização 
judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para 
administrar, ou não havendo, manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no 
Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o 
mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da 
interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório 
Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o 
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta 
sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do 
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO,07 de abril de 2020. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito." Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 02/09/2020. Eu, Lucélia Alves da Silva, diretora de secretaria, digitei. 
 

GURUPI 
Cepema 
Decisões 

 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALIANÇA DO TOCANTINS 
Autos: 0007546-71.2017.8.27.2722 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de cadeiras de rodas para a unidade de ensino (evento 1 – INIC1 e OUT2). Não houve análise por 
parte do setor de serviço social do Tribunal de Justiça, pois à época houve indisponibilidade orçamentária para contratação dos 
profissionais junto ao GGEM (evento 10). A manifestação ministerial foi pelo deferimento do pedido, após o cumprimento de 
determinadas condições, que foram sanadas no evento 22 (evento 13). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe 
concedido o valor de R$9.717,30 (nove mil, setecentos e dezessete reais e trinta centavos), evento 25. Pois bem. Após a 
liberação da verba houve a prestação de contas, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias (evento 36), 
com apreciação pela assistente social da Cepema (evento 37), assim como pelo MP, que pugnou pela sua homologação (evento 
40). Diante do exposto, homologo a prestação de contas da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Aliança do 
Tocantins – APAE, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE AMORIM 
ALFAIX NATÁRIO. Juiz Juíza de Direito da Cepema, Portaria nº 233, de 13 de fevereiro de 2020. Gurupi/TO, 21 de setembro de 
2020. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4819 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2020 25 

 

 
 

DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PROERD 
Autos: 0018012-56.2019.8.27.2722 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de aparelho celular para ser utilizado pelo projeto Patrulha Maria da Penha (evento 1 – INIC1 e OUT2). 
Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer que 
atestou: “a instituição solicitante apresentou projeto relevante com finalidade social e de caráter essencial à segurança e saúde 
pública...” (evento 6); o MP, por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de 
contas (evento 9). Houve a aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$1.699,00 (mil seiscentos e noventa 
e nove reais), evento 11. Pois bem. Após a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do 
disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias, 
além da devolução do valor excedente (evento 18), com apreciação pela assistente social da Cepema (evento 19), assim como 
pelo MP, que pugnou pela sua homologação (evento 22). Diante do exposto, homologo a prestação de contas da Associação 
dos Amigos do PROERD, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE PEREIRA DE 
AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juiz Juíza de Direito da Cepema, Portaria nº 233, de 13 de fevereiro de 2020. Gurupi/TO, 22 de 
setembro de 2020. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: ASSOCIAÇÃO SOCIAL BOMBEIROS MILITAR - ASBM 
Autos: 0015005-56.2019.8.27.2722 
Trata-se de convênio estabelecido entre a Cepema e a instituição em epígrafe, para fins de destinação das penas pecuniárias e 
dos serviços gratuitos decorrentes de penas alternativas. A entidade apresentou projeto visando o recebimento de valor 
pecuniário para aquisição de materiais para treinamento e aperfeiçoamento no combate a incêndios, dentre outros motivos, 
voltado a "empresas, órgãos públicos, crianças e todas as pessoas, colaborando diretamente para a prevenção de acidentes...", 
com aquisição de um container e suas modificações (evento 1 – INIC1 e OUT2). Nos termos do art. 2º, alínea “c” da Portaria nº 
01/2013 deste juízo, a assistente social da Cepema apresentou parecer que atestou: “a instituição solicitante apresentou projeto 
relevante com finalidade social e de caráter essencial à educação, saúde, para á comunidade de Gurupi/TO (evento 6); o MP, 
por sua vez, manifestou pelo deferimento do pedido, com a promoção ao final da prestação de contas (evento 9). Houve a 
aprovação do projeto exposto, sendo-lhe concedido o valor de R$20.527,14 (vinte mil quinhentos e vinte e sete reais e quatorze 
centavos), evento 11. Pois bem. Após a liberação da verba, houve a prestação de contas em tempo hábil e nos moldes do 
disposto no art. 10, do Provimento nº 15/2019 da CGJUS/TO, ocasião em que a requerente apresentou nota fiscal e fotografias, 
além da devolução do valor excedente (evento 22), com apreciação pela assistente social da Cepema (evento 23), assim como 
pelo MP, que pugnou pela sua homologação (evento 26). Diante do exposto, homologo a prestação de contas da Associação 
Social Bombeiros Militares - ASBM, referente ao processo supramencionado, para que surtam os efeitos legais. EDILENE 
PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO. Juiz Juíza de Direito da Cepema, Portaria nº 233, de 13 de fevereiro de 2020. 
Gurupi/TO, 22 de setembro de 2020. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e 
o inseri. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Medida protetiva nº 0010670.57.2020.8.27.2722 
Chave do Processo nº 266772536120 
Denunciados: Carlos Eduardo Carneiro Gomes 
Vítima: M.L.S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de medida protetiva que a Justiça Pública move contra o Carlos Eduardo Carneiro Gomes, brasileiro, natural de Brasília - 
DF, solteiro, nascimento em 29/11/1978, lavrador, filho de Raimunda, residente na Avenida Bahia entre Ruas 19 e 20, nº 
1.091, Setor Leste, Gurupi-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo como incursos 
nos crimes definidos no artigo 129§ 9º do Código Penal  e artigo 147 com disposição da Lei 11340/06 ficando o acusado, acima 
qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo : Isto posto, CONCEDO as seguintes medidas protetivas de 
urgência em desfavor de CARLOS EDUARDO CARNEIRO GOMES, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Afastamento do 
lar, domicílio ou local de convivência com a vítima M. L. S. Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da 
vítima M. L. S; proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima M. L. S, seja diretamente ou através de terceiros, por 
qualquer meio de comunicação; proibição de freqüentação dos mesmos lugares em que a vítima M. L. S já se encontre, a fim de 
preservar a sua integridade física e psicológica.No tocante ao pedido de separação de corpos, entendo que, conquanto a 
situação noticiada pela vítima evidencie a impossibilidade de vida em comum e o risco à sua integridade física, requisitos que, 
em tese, autorizariam a separação de corpos do casal, entendo que a proteção da vítima já estará garantida pelas demais 
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medidas solicitas, sendo, portanto, desnecessária para tal finalidade a decretação liminar da separação de corpos do casal, que 
deverá ser postulada no juízo de família.Saliento que à medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica 
suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Vara de 
Família e Defensoria Pública.O requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com 
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos 
termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Advirto ainda o requerido que o 
descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida 
protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações penais que venha a praticar 
contra a vítima. Em caso de descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas pelo requerido, 
desde já a Polícia Militar está autorizada a prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, 
devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do Código 
de Processo Penal. CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E PRISÃO EM CASO DE 
COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003052-61.2020.8.27.2722 
Chave do Processo nº 133231461420 
Denunciado: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo Roberto Ferro, 
brasileiro, pintor, CPF n° 040.496.541-01,nascido aos 04/11/1986, filho de José Luiz da Silva e de Vitalina de Oliveira Rocha, 
atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal c/c artigo 1º, 
inciso I, da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo) e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 ambos c/c artigo 29 do Código Penal, fica 
intmado pelo presente, para se apresentar em Audiência de Instrução a realizar-se-á na data de 15/10/2020 às 13h00min em 
sala de audiência localizada no Fórum de Gurupi-TO, situado na Avenida Rio Grande do Norte, Centro, Gurupi – TO,  sob pena 
de revelia  e confissão. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Eu, Diane Perinazzo,Chefe 
Secretaria,  que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003052-61.2020.8.27.2722 
Chave do Processo nº 133231461420 
Denunciado: STENIO KENNEDY ALVES  
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado STENIO KENNEDY ALVES, brasileiro, lanterneiro, CPF 
n° 037.446.941-51,nascido aos 30/04/1993, filho de José Alves Júnior e Rosângela Alves da Silva, atualmente em local incerto e 
não sabido, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (crime 
hediondo) e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 ambos c/c artigo 29 do Código Penal, fica intmado pelo presente, para se 
apresentar em Audiência de Instrução a realizar-se-á na data de 15/10/2020 às 13h00min em sala de audiência localizada no 
Fórum de Gurupi-TO, situado na Avenida Rio Grande do Norte, Centro, Gurupi – TO,  sob pena de revelia  e confissão. Para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Eu, Diane Perinazzo,Chefe Secretaria,  que digitei e lavrei o 
presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0005153.71.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 863118486020 
Denunciados: CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado CLAUDINEI PEREIRA DOSSANTOS,brasileiro, casado, 
motorista, filho de Jovercina dos Santos Melo e de Gaspar Pereira de Melo, natural de Patrocínio-MG, nascido em 09.01.1960, 
portador do CPF437.370.996-, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo como incursos nos 
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crimes definidos no artigo 147 do Código Penal c.c as disposições da Lei 11340/06 e artigo 147 do CódigoPenal c/c artigo 76, 
inciso III, do CPP no artigo artigo 21 do Decreto-Lei3.688/41,artigo 129, § 9º sob auspícios da Lei n.º 11.340/06, fica citado pelo 
presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que 
poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  
nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Eu, Diane Perinazzo,Chefe Secretaria,  que digitei e lavrei o 
presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 50000509820078272739, proposta por, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NOGUEIRA, inscrito no CPF 
n. 300.849.111-15, representando pela administradora provisória NELI PEREIRA NOGUEIRA, já devidamente qualificada nos 
autos, em face de ALBERTO LOPES MANITA NETO, inscrito no CPF n. 036.292.016-87, e, uma vez que os herdeiros do 
Requerido e herdeiros do Autor, encontram-se em local incerto e não sabido, ficam CITADOS POR EDITAL dos termos da 
presente ação e, para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, caso não seja contestada, se 
presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Tudo conforme despacho a seguir 
transcrito: “Foi determinada a regularização da parte autora, de acordo com as manifestações, considero NELI PEREIRA como 
administradora provisória do ESPÓLIO de Raimundo Nogueira, tendo em vista que não houve a abertura de secessão até esta 
data. Desnecessária a intimação dos demais herdeiros, que podem no entanto, participar do feito, sendo citados por edital como 
interessados. Junte-se aos autos certidão de inexistência de possessórias em face de ALBERTO LOPES MANITA NETO e 
esposa. Consta na Receita Federal que ALBERTO LOPES faleceu em 2005, ou seja, antes de ser interposta a ação. Assim, 
necessário retificar o polo passivo para ESPÓLIO DE ALBERTO LOPES MANITA NETO, COM O SEU CPF. Há completa 
impossibilidade de encontrar a esposa e herdeiros de ALBERTO LOPES por ausência de informações e dados, bem como 
porque sua morte data de 2005, 15 anos atrás. Assim, determino a citação dos herdeiros de ALBERTO LOPES MANITA NETO 
por edital. Não havendo resposta, Nomeio a Defensora Pública desta Comarca como Curadora Especial dos confrontantes JOSÉ 
PINHEIRO e GERALDO TAPERA e esposas, bem como de herdeiros de ALBERTO LOPES MANITA NETO. Certifique-se a 
existência de inventário de ALBERTO LOPES MANITA NETO no eproc ou sproc. Aline Marinho Bailão Iglesias. Juíza de Direito.”. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será 
publicado no Diário da Justiça deste Estado e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo 
Acordo, Estado do Tocantins, aos 4 de setembro de 2020. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos:  0000522-03.2019.8.27.2728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente: ISABEL RODRIGUES, brasileira, casada, aposentada, portadora da Carteira de Identidade RG n. 024.210 2ª VIA, 
inscrita no CPF sob o n. 546.751.701-53, residente e domiciliada na Avenida Central, Barra de Aroeira, Zona Rural de Santa 
TerezaTO, CEP 77.615-000, telefone (63) 99949-6915, com referência à interdição de MARIA JOSÉ RODRIGUES, brasileira, 
solteira, aposentada, portadora da Carteira de Identidade RG n. 618.551 SSP/TO, inscrita no CPF sob o n. 949.336.261-20, 
residente e domiciliada na Avenida Central, Barra de Aroeira, Zona Rural de Santa Tereza-TO, e nos termos da Sentença 
proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 15/08/2017, no evento: 40, foi decretada a interdição de MARIA JOSÉ 
RODRIGUES, e nomeado(a) como curador(a), Isabel Rodrigues, para representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos 
de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 13 de agosto de 2020. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de 
Cartório, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 

  
EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos: 0000755-97.2019.8.27.2728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente: ELAINE FONTOURA DE C. SANTANA, brasileira, casada, portadora do RG nº 624.664 2ª via SSP/TO, inscrito no 
CPF/MF sob nº 983.749.581-20, residente e domiciliado na Avenida Raimundo Nonato Nestor, 547, Lagoa do Tocantins/TO, com 
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referência à interdição de TEREZINHA DE CARVALHO GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora publica 
estadual, inscrita no CPF nº 769.080.701-15, residente e domiciliada na Avenida Tocantins, numero 284, Lagoa do Tocantins, e 
nos termos da Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 04/12/2019, no evento: 21, foi decretada a 
interdição de TEREZINHA DE CARVALHO GONÇALVES DE OLIVEIRA, e nomeado(a) como curador(a), ELAINE FONTOURA 
DE C. SANTANA, para representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e 
afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo 
Acordo-TO., aos 13 de agosto de 2020. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos: 0000218-38.2018.827.2728, Ação de Interdição, proposta por 
MARIA FATIMA ARAÚJO DOS SANTOS, com referência à interdição de JOSÉ DE ARAÚJO SANTOS, brasileiro, solteiro, 
portador da Carteira de Identidade com o RG n.º 706.190 2ª via SSP-TO, inscrito no CPF/MF sob n.º 041.684.441-39, residente e 
domiciliado na Avenida Beija Flor, Quadra 12, Lote 10, Setor São Domingos, Aparecida do Rio Negro/TO, e nos termos da 
Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 26/08/2019, no evento 52, foi decretada a interdição de 
JOSÉ DE ARAÚJO SANTOS, e nomeado(a) como curador(a) MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS, brasileira, união 
estável, do lar, portadora da Carteira de Identidade com o RG n.º 467.546 SSP-TO, inscrita no CPF/MF sob n.º 033.031.351-77, 
residente e domiciliada na Avenida Beija Flor, Quadra 12, Lote 10, Setor São Domingos, Aparecida do Rio Negro/TO, para 
representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma 
disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO, aos 24 
de março 2020. Eu, Fernanda Glória Amaral, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS   
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos: 0000943-33.2014.827.2739, Ação de Interdição, tendo como 
requerente: AUGOSTINHO ALVES NUNES, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Clemente Ribeiro Nunes e Doralice Alves 
Nunes, portador do CPF: 042.690.481-82 e do RG n. 875.886 - SSP/TO, residente e domiciliado na Fazenda Brejo da Cobra, 
Município de Lizarda - TO, com referência à interdição de BELXIOR ALVES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, sem profissão, filho de 
Clemente Ribeiro Nunes e Doralice Alves Nunes, portador do CPF: 704.897.101-07 e do RG n. 1.323.763 - SSP/TO, residente e 
domiciliado na Fazenda Brejo da Cobra, Município de Lizarda - TO, e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito 
desta Comarca, datada de 19/03/2019, no evento 84, foi decretada a interdição de BELXIOR ALVES RIBEIRO, para representá-
la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 
1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 13 de agosto de 
2020. Eu, Fernanda Glória Amaral, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0001498-44.2018.8.27.2728 , Ação de Interdição, tendo como 
requerente: DEUZANILDA DUARTE DE SOUSA ARAUJO, brasileira, casada, lavradora, portadora do RG nº 661.705 SSP/TO, 
inscrito no CPF/MF sob nº 001.983.181-11, residente e domiciliado na Rua 05 de Abril, nº 07, centro, Aparecida do Rio 
Negro/TO, com referência à interdição de CLARISSE DUARTE DE SOUSA, brasileira, solteira, RG 661.706 SSP/TO, CPF 
021.537.841-58, residente e domiciliada na Rua 05 de Abril, nº 07, centro, Aparecida do Rio Negro/TO, e nos termos da 
Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 17/04/2020, no evento: 71, foi decretada a interdição de 
CLARISSE DUARTE DE SOUSA, e nomeado(a) como curador(a), DEUZANILDA DUARTE DE SOUSA ARAUJO, para 
representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma 
disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 13 
de agosto de 2020. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 
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PALMAS 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 0027493-27.2016.8.27.2729 - Chave:  843586212816 
AÇÃO: Cumprimento de sentença - Valor da Causa R$ 35.155,93 
REQUERENTE: SIRLENE MARTINS SANTOS VIEIRA 
ADVOGADO: SILVANIO COELHO MOTA ???TO5336  
REQUERIDO: MARCELO JOSÉ CURADO DA COSTA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de  MARCELO JOSÉ CURADO DA COSTA -  CPF: 605.248.121-87, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o 
valor descrito na petição inicial - R$ 35.155,93 (Trinta e cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três 
centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. DESPACHO:       Caso a 
parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) Promover a penhora de ativos financeiros, 
inicialmente, via Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera, expedir mandado de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos (art. 523, § 3º, NCPC); b) Depositar os bens constritados na forma 
da lei. SEDE DO JUÍZO:  2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 
Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas – TO 17/07/2020 RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO JUIZ 
DE DIREITO  
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 0037529-60.2018.8.27.2729 - Chave: 867922340618 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível - Valor da Causa R$ 152.646,24 
REQUERENTE: CONSTRUTORA CONSTRUENGE LTDA 
ADVOGADO: ALEX COIMBRA TO3273, TO3273 e PR39274 
REQUERIDO: LEDENICE JONCK CORREA, JOSE LUIZ CORREA e COSERVICE SERVIÇOS LTDA 
FINALIDADE: CITAR COSERVICE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 82.996.067/0001-92, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para os termos da ação supramencionada, bem como para, em querendo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, oferecer 
resposta/contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial 
(artigo 344 do CPC). DESPACHO: CITE-SE a parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), para, no 
prazo indicado na decisão inicial, querendo, apresentar resposta quanto aos fatos alegados na inicial, sob pena de revelia (art. 
238 e ss., e 344, CPC). SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João 
da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021- 54; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 06/08/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 50014357220118272729 - Chave:  578675207011 
AÇÃO: Ação Civil Pública Cível - Valor da Causa R$ 5.000,00 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ADVOGADO: RODRIGO GRISI NUNES 
REQUERIDO: M.H.S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA e ABRAHÃO NUNES NINA 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, para que possam intervir no processo como litisconsortes, o qual fora 
DECLARADO a ilegalidade da atividade desenvolvida pela empresa requerida M.H.S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA, bem 
como a invalidade coletiva de todos os contratos firmados na modalidade de Compra Premiada. E, querendo, dar ciência aos 
autores de ações individuais, para que, caso desejem, requeiram sua suspensão, no prazo de 30 dias, a contar da ciência do 
ajuizamento da presente ação coletiva, para fins dos efeitos previstos no art. 104 do CDC. DECISÃO "Publique-se edital no 
órgão oficial, com o escopo de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, nos termos do art. 94 da Lei 
8.078/1990, bem como para dar ciência aos autores de ações individuais, para que, caso desejem, requeiram sua suspensão, no 
prazo de 30 dias, a contar da ciência do ajuizamento da presente ação coletiva, para fins dos efeitos previstos no art. 104 do 
CDC.(Ass.) Rodrigo da Silva Perez Araújo - Juiz de Direito." SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 
15/09/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
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6ª vara cível 
Intimações às partes 

AUTOS Nº: 0028977-72.2019.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: CINTIA FERNANDES DA SILVA MAXIMIANO 
"Dessa forma, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 dias manifestem-se acerca da eventual necessidade de 
PRODUÇÃO DE PROVAS, e em caso positivo, especifiquem-as, justificando a sua pertinência aos fatos, ou se possuem 
interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 369, e seguintes do CPC. Para o caso de pedido de PROVA 
TESTEMUNHAL, deverá a parte apresentar o rol de testemunhas, nos termos do disposto nos artigos 357, §§ 6º e 4º, do CPC, 
qualificando-as conforme o artigo 450, do CPC. Para o caso de pedido de produção de PROVA PERICIAL, especificar o tipo a 
ser realizado, conforme a necessidade e pertinência fática. Neste caso, deverá o cartório diligenciar para que a prova Pericial 
seja realizada antes das demais provas acaso pleiteadas. Registre-se que o requerimento genérico de prova, sem a respectiva 
fundamentação, será desde logo indeferido. Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação nos autos, retornem conclusos. 
Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0018700-65.2017.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: CAIO HILTON DE FREITAS TEIXEIRA E CATERINA MANTOVANI TEIXEIRA 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 38, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Expeça-sse Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, para promover o 
cancelamento da averbações da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade constante na Certidão de 
Matrícula do Imóvel n 108.586, constante das AV10-108.586 e R09-108.586, com encargos às expensas do autor. Julgo extinto o 
processo, determinando sua baixa e arquivamento. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
o feito com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0012137-21.2018.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: PORTO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA E FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL 
"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado pela autora na inicial, para o efeito de confirmar a 
liminar deferida e: DECLARAR inexistente a relação jurídica resultante da Nota Fiscal 000.057.052 de 05/10/2017, no valor de R$ 
1.410,00 em nome da empresa autora, cancelada por meio da Nota Fiscal nº 000.057.082 em 10/10/2017, e que gerou o protesto 
das duplicatas nº. 57052-2 e 57052-3, no valor de R$ 470,00 cada, com vencimentos em 02/11/2017 e 09/11/2017; DECLARAR 
ser indevido o protesto realizado em nome da empresa autora decorrente das notas e duplicatas acima; CONDENAR as 
requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos 
monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a partir do protesto indevido. Oficie-se ao Cartório de ao 
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Tabelionato de Protestos desta Comarca de Palmas para que 
proceda o cancelamento definitivo do apontamento acima descrito, às expensas dos requeridos, no prazo de 5 dias. Condeno as 
partes requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos 
termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Havendo pagamento voluntário da condenação fixada nessa sentença, 
defiro desde já a expedição de Alvará em nome da autora e de seu Advogado, conforme os valores fixados nessa sentença. 
Havendo pedido do advogado do autor para que seja destacado os honorários contratuais dos eventuais valores devidos ao 
autor, defiro igualmente tal pleito, condicionado à juntada do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º do Estatuto da 
OAB, Lei nº 8.906/94, cujo alvará deverá observar o percentual ali previsto. Para o caso de os valores devidos a autora serem 
levantados em conta de seu Advogado, intime-se pessoalmente a parte autora acerca da expedição do mencionado Alvará, 
encaminhando-se cópia da sentença. Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, art. 487, I). Com o trânsito em julgado e, 
cumpridas as formalidades legais, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0019809-12.2020.8.27.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: NAVARRO E TORRES ADVOGADOS S/S LTDA 
"ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com 
o artigo 90, §3º do CPC. Sem honorários. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se os feito. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA 
DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
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AUTOS Nº: 0024801-16.2020.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A. E AMERICAN AIRLINES INC 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 17, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o 
art.90, §3º do CPC. Registro aos autores a possibilidade de reativação do processo para o caso de descumprimento do acordo, e 
prosseguimento da ação por meio de cumprimento de sentença. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito 
em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE 
DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0014059-29.2020.8.27.2729 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
RÉU: EUVALDO REIS GOMES JÚNIOR 
"ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima expostos, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência do interesse de 
agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda superveniente do objeto da demanda). Condeno a parte requerida ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Havendo renúncia 
ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se 
o feito. Intime-se e cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0017562-58.2020.8.27.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: MARLI MARGARETE SCHMITZ SCHERER E BUSAO LANCHES EIRELI 
"Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes no evento 06, e, com fundamento no artigo 922 do Código de 
Processo Civil, SUSPENDO O CURSO da presente ação até que o executado cumpra toda a obrigação ou a parte exequente 
informe seu descumprimento. Decorrido o prazo de suspensão, na ausência de manifestação das partes, INTIME-SE a 
exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do adimplemento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-
se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0008123-91.2018.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: B4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 9, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às 
partes, notadamente à autora, da inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de 
cumprimento de sentença homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
o feito com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0008987-32.2018.8.27.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: MARIA APARECIDA COSTA MELO BORGES, RENNYO PEREIRA BORGES E M.A.C. MELO BORGES & CIA LTDA ME 
"ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEÇA-SE imediatamente o 
respectivo alvará, atendo-se ao valor e conta especificados na petição de evento 30. As despesas processuais remanescentes 
ficam dispensadas, em conformidade com o artigo 90, §3º do CPC. Honorários conforme estabelecido no acordo. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0032607-10.2017.827.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
PARTE RÉ: CONSTRUTORA D. I. LTDA 
"Ante o exposto, sem delongas, com fulcro nos entendimentos transcritos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: 
DETERMINAR que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO para que conste na 
certidão dos imóveis de matrícula n° 36.311, nº 36.312 e nº 36.313 a existência da presente ação de execução de título 
extrajudicial, certificando que as 11 unidades autônomas foram dadas em permuta e são objeto desta ação; CONDENAR a 
requerida CONSTRUTORA D.I. LTDA-EPP ao pagamento da multa constante da cláusula sétima - parágrafo décimo segundo, 
da "Escritura Pública de Confissão de Dívida e Novação" (evento 01, OUT5), que perfaz o montante de R$360.908,00 (trezentos 
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e sessenta mil e novecentos e oito reais). CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em fornecer ao 
exequente JOSÉ AUGUSTO PIRES PAULA e LUCIANE SANDRI WANDSCHEER a documentação necessária à efetivação da 
transferência da titularidade da área de 969,10metros quadrados a ser convertida em unidades residenciais, nos 
empreendimentos imobiliários descritos na inicial, a serem escolhidos pelo exequente, nos termos da escritura pública acostada 
no evento 01 (OUT5). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , na forma do art. 487, I, CPC. Custas 
e despesas processuais pela parte requerida e honorários que fixo no 10% sobre o valor da condenação, atendido o trabalho 
realizado pelo advogado na forma do art. 85, § 2º, IV, CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.  JOASSANER NERY 
NOGUEIRA LUNA". 
 
AUTOS Nº: 0026901-46.2017.8.27.2729 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
RÉU: BRUNAN COMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 
"Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes no evento 58, e, com fundamento no artigo 922 do Código de 
Processo Civil, SUSPENDO O CURSO da presente ação até que o executado cumpra toda a obrigação ou a parte exequente 
informe seu descumprimento. Decorrido o prazo de suspensão, na ausência de manifestação das partes, INTIME-SE a 
exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do adimplemento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-
se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
AUTOS N°: 00171694120178272729 
USUCAPIÃO 
RÉU: ALEXANDRE MEYER LANA  
"O Doutor EDIMAR DE PAULA, Meritíssimo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 6ª Vara Cível 
tramita a Ação de USUCAPIÃO nº 0017169-41.2017.827.2729, proposta por SEBASTIÃO CARLOS LANA - CPF: 009.440.506-
97 em desfavor de ALEXANDRE MEYER LANA FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS para os termos da ação de 
Usucapião ajuizada pelo autor em desfavor dos requeridos acima descritos, envolvendo o imóvel a seguir descrito. DESCRIÇÃO 
DO BEM: imóvel sob matricula 5.194, feita em 18.03.1991, no Livro 02 Registro Geral, situado na Quadra ARSE 14, Conj. QI J1, 
Alameda 05, Lote 06, na cidade de Palmas-TO. Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo 
de 30 (trinta) dias, que será afixado no placard do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03/12/2019. Eu, GESSICA LETICIA SANTOS DA 
SILVA, estagiária lotada na 6ª Vara Cível, que digitei." 
 

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 Eletrônico - e-Proc - nº  5008440-48.2011.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MURILO CARLOS DA SILVA ROCHAEL- CNPJ/CPF nº 
056.895.381-91: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de setembro de 2020. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 5036177-89.2012.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: MARRA E GONÇALVES LTDA - CNPJ/CPF nº  03289300000120, 
e seu(s) sócio(s) solidário(s) MARIA GONÇALVES DA CUNHA- CPF nº 310.516.851-68 e ALESSANDRA MARRA DA SILVA– 
CPF nº 644.440.581-53: INTIMADO a executada e seus sócio responsável para recolher o saldo remanescente do débito, 
devendo o mesmo comparecer junto à Secretaria da Fazenda para regularizar-se, bem como a intimação do executado para 
efetuar o pagamento das custas e honorários advocatícios.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: : CONSTRUTORA TRES PONTOS LTDA - ME – CNPJ/CPF: 
37.241.270/0001-02, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): CARLOS EDUARDO TORRES GOMES- CPF nº:  313.402.611-20 
e  GILDO DE ASSIS STIVAL- CPF nº: 868.790.061-91, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000717-
22.2004.8.27.2729, 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). 34165, 34166, 34167, 34168, 34169 , inscrita em 18/02/2004, 
referente à ISS-AF,  , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 202.735,45 (duzentos e dois mil 
setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EMPREITEIRA TAGUATINGA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA–
 CNPJ/CPF nº: 00062984000135, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): GENUEL GOMES DOS SANTOS- CPF nº: 
122.475.611-87, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0029918-95.2014.8.27.2729 , 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). 20140008509, inscrita em 31/03/2014, referente à MUL-LICCON , cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 8.281,55 (Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA JOSE CORREA GAMA SOUZA– CNPJ/CPF: 863.221.331-87, 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 0009404-48.2019.8.27.2729 , 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). 20180015948, 
20180015949, 20180015950, inscrita em 18/12/2012, referente à IPTU, COSIP, IPTU-REV , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.150,59 (Três Mil e Cento e Cinquenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NEUTO ALVES CARDOSO– CNPJ/CPF: 847.510.371-53, por estar 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003571-49.2019.8.27.2729, 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). 20180013089, 
20180013090, inscrita em 09/11/2018, referente à IPTU, IPTU-REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 2.394,11 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DESAFIOS DIS. DE MAT. DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA - ME - 
DESAFIOS DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 14.436.705/0001-60, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): EDILEUZA ALVES DE 
SOUZA, CPF. 001.139.042-58 e ISAC OLIVEIRA SILVA, CPF. 700.464.425-93, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 
0019491-34.2017.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-498/2017 , inscrita em 27/03/2017, referente à 
ICMS PARCELADO , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 181.285,01(cento e oitenta e um 
mil duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DENTAL TRIBUNE LATIN AMÉRICA ADITORA LTDA., CNPJ nº 
07.875.018/0001-86 , bem como do(s) sócio(s) solidário(s): MARKUS THOMA MICHEL QUEITSCH, CPF N. 232.206.038-07, 
por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5036518-81.2013.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(S). J-2423/2012 , inscrita em 20/07/2012, referente à DEBITOS PROCON , cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo é de R$ 4.600,80(quatro mil seiscentos reais e oitenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA– CNPJ/CPF: 389.504.054-15, 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 0042829-03.2018.8.27.2729 , 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). 20180007995, 
201800077996 , inscrita em 24/08/2018, referente à IPTU, COSIP , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 5.057,18 ( cinco mil e cinquenta e sete reais e dezoito centavos ), que deverá ser acrescido dos juros e 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
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estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAX CONTABILIDADE LTDA– CNPJ/CPF nº: 14.763.649/0001-79, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): DOMINGOS LOPES DOS SANTOS - CPF nº: 058.006.621-50 e  FERNANDO SOUSA DOS 
SANTOS - CPF nº: 027.759.291-76, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº  0015596-65.2017.8.27.2729, 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). 20160011120, 20160011393,  , inscrita em 04/07/2016, referente à TLF, ISS-DMS , cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.029,12 (Um Mil e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA PALMENSE LTDACNPJ/CPF: 37.423.357/0001-92 , 
bem como do(s) sócio(s) solidário(s): FRANCISCO MENDES BRAGA- CPF nº: 118.919.041-91 e  MANOEL MENDES DE 
SOUSA- CPF nº: 988.654.128-87 , por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000054-49.1999.8.27.2729 , 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). 000486 , inscrita em 03/02/1999, referente à MULTA FORMAL , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 405,45(quatro centos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JHJ COMERCIAL LTDA - ME– CNPJ/CPF nº: 07319209000161, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): ELIAMAR JOANA DA SILVA BORGES- CPF nº: 506.107.756-34 e  LEIDIANE SILVA 
BORGES MACHADO- CPF nº: 018.788.791-89, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5009232-02.2011.8.27.2729  , 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-110/2010 , inscrita em 25/02/2010, referente à ICMS , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.136,76 (três mil cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: N. C. CONSTRUTORA E IND. DE PREMOLDADOS LTDA.– CNPJ/CPF 
nº: 04.011.583/0001-07, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): MIQUEIAS CORREA- CPF nº: 974.989.551-72 e  NEIVA 
CORREA- CPF nº: 713.460.741-00, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5037915-78.2013.8.27.2729, 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). 20130026182, inscrita em 06/09/2013, referente à TXL-FUNC , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.622,73 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J & M CONSTRUCOES LTDA - ME– CNPJ/CPF nº: 13.597.341/0001-38, 
bem como do(s) sócio(s) solidário(s): JOSIMAR DIAS LOPES- CPF nº: 351.915.623-72 e  MAISA VITORIA DOS REIS 
LOPES- CPF nº: 5401869100, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0017197-09.2017.8.27.2729  , 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). 20170013355, 20170013356, 20170013357, 20170013358, inscrita em 24/03/2017, 
referente à TLF,TLS, , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.633,50 (Dois Mil e Seiscentos 
e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MONA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA– CNPJ/CPF nº: 
10.208.631/0001-54, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA LADEIRA- CPF nº: 012.842.501-64 
e  ANADÍ PIRES DE OLIVEIRA - CPF nº: 348.924.351-03, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5018782-
50.2013.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1978/2012 , inscrita em 23/08/2012, referente à ICMS 
NORMAL , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 23.556,26(vinte e tres mil quinhentos e 
cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: METRO2 - INCORPORADORA EMPREEND. IMOBIL. LT – CNPJ/CPF 
nº: 07.514.551/0001-12, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): GILBERTO GOMES BORGES FILHO- CPF nº: 853.944.671-53 
e  LUCIANA COUTINHO GOMES- CPF nº: 530.644.611-68, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5001486-
20.2010.8.27.2729, 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). 20090072202, inscrita em 19/12/2007, referente à ISS-AF , cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.869,20 (Dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e 
vinte centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OLGA MARIA LOPES DA SILVA– CNPJ/CPF: 397.436.751-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0001563-36.2018.8.27.2729 , 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). 20170028463, 
20170028464, inscrita em 27/10/2017, referente à COSIP,IPTU , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
é de R$ 5.450,57 (Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA PALMENSE LTDA – CNPJ/CPF nº: 37.423.357/0001-92 
, bem como do(s) sócio(s) solidário(s): FRANCISCO MENDES BRAGA e MANOEL MENDES DE SOUSA - CPF nº: 
118.919.041-91 e 988.654.128-87, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000020-06.2001.8.27.2729  , 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). 32477 , inscrita em 28/05/2001, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 112.383,39 (cento e doze mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA PALMENSE LTDA– CNPJ/CPF nº: 37423357000192, 
bem como do(s) sócio(s) solidário(s): FRANCISCO MENDES BRAGA- CPF nº: 118.919.041-91 e  MANOEL MENDES DE 
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SOUSA- CPF nº:  988.654.128-87, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000027-66.1999.8.27.2729 , 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). 000487, inscrita em 08/02/1999, referente à ISS QN , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 48.934,11 quarenta e oito mil e novecentos e trinta e quatro reais e onze 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA PALMENSE LTDACNPJ/CPF: 37.423.357/0001-92 , 
bem como do(s) sócio(s) solidário(s): FRANCISCO MENDES BRAGA- CPF nº: 118.919.041-91 e  MANOEL MENDES DE 
SOUSA- CPF nº: 988.654.128-87, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000034-92.1998.8.27.2729  , 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). 000073, inscrita em 05/01/1998, referente à MULTA FORMAL , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 437,18 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SONOART COLCHOES LTDA– CNPJ/CPF nº: 04.878.200/0002-83, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): JOAO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF nº: 136.616.801-10 e  MARIA EUNICE GOMES 
PEREIRA- CPF nº: 949.332.941-00, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0017517-93.2016.8.27.2729, 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). 20160001901, inscrita em 24/03/2019, referente à TLF , cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.465,23 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: POLIANA BUENO MESQUITA– CNPJ/CPF: 702.330.551-34, 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 0004117-07.2019.8.27.2729 , 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). 20180015700, 
20180015701, inscrita em 11/12/2019, referente à TLF, ISS-AUTONO , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 3.278,64 (Três Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos), que deverá ser 
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acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SCALA IND E COM DE COURO E ARTEFATOS DE COURO LTDA - 
ME– CNPJ/CPF nº: 01326185000191 , bem como do(s) sócio(s) solidário(s): AGUINALDO DIAS DE SOUZA- CPF nº: 
271.300.612-00 e  WOLFGANG TESKE- CPF nº: 297.022.080-68, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 5000943-
61.2003.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 0.632-B/2003 , inscrita em 24/01/2003, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.986,84 (seis mil novecentos e oitenta e seis e oitenta e quatro centavos ), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SOUSA & PONTES LTDA ME– CNPJ/CPF nº: 06.026.612/0001-30, bem 
como do(s) sócio(s) solidário(s): EBER OLIVEIRA DE SOUSA- CPF nº: 546.710.001-72 e  ELIAS RICARDO PONTES DA 
SILVA- CPF nº: 428903142, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  nº 0042663-39.2016.8.27.2729 , 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). 20160019457 20160019458, inscrita em 06/10/2016, referente à TLF , cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.971,09 (Dois Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Nove 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2020 (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAP GESTÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ/CPF: 
12423779000137, 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 00180216520178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
J-538/2017, inscrita em 14/02/2017, referente à DÉBITOS PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 10.757,62(dez mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
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mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA CRISTINA DE CONCEIÇÃO.CNPJ/CPF: 316.315.488-32, 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 00008364320198272729, 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). 20180010575, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180010576, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20180010578, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20180010579, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 2.092,90 (Dois Mil e Noventa e Dois Reais e Noventa Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PHILIPE DE CASTRO RABELO.CNPJ/CPF: 013.861.681-73, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00001490320188272729, 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). 20170027953, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20170027954, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20170027955, inscrita em 
 06/03/2017, referente à COSIP; 20170027956, inscrita em  06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 6.164,88 (Seis Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARLENE MARIA DE ALMEIDA.CNPJ/CPF: 634.174.211-87, 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 00437526320178272729, 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). 20170027510, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20170027511, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20170027512, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20170027513, inscrita em  06/03/2017, referente à IPTU; 20170027514, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20170027515, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 112.670,67 (Cento e Doze Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Sessenta e Sete 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócios: JOSE DA SILVA REIS.CNPJ/CPF: 450.795.011-20, e FRANCISCO ALVES 
CAMPOS, CPF: 039.706.563-97 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50366738420138272729, 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). 20130024376, inscrita em 03/01/2011, referente à TXL-FUNC; 20130024377, inscrita em 03/01/2011, referente à 
TXL-SANIT, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.510,75 (um mil quinhentos e dez reais 
e setenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SORAYA PEREIRA DA SILVA.CNPJ/CPF: 022.657.661-27 ,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 00115478320148272729, 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). 20140001792, inscrita em 
29/04/2013, referente à MULTA-OBR; 20140001793, inscrita em 15/08/2013, referente à IPTU, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.327,46 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA TEREZA SPERCHI WAHBE. CNPJ/CPF: 265.272.728-12, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50015437220098272729, 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). 20090069633, inscrita em 
13/01/2009, referente à TXL; 20836.256.38844.9, inscrita em 17/11/2006, referente à TXL-FUNC; 21346.39.38844.9, inscrita 
em 27/01/2006, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 876,41 
(oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: MARISTELA SOARES DE ANDRADE.CNPJ/CPF: 773.639.901-82,  e LUCIO 
FLAVIO RAMOS ROSA CPF: 245.595.801-97 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50003009320098272729, 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) 
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de Dívida Ativa nº(S). 20090067753, inscrita em 09/02/2009, referente à ISS-PD, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 1.688,28 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: KEMEL SOUZA TAVARES. CNPJ/CPF: 605.508.802-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00554474320198272729, 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). 20190004080, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190004081, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20190004082, inscrita em 
04/01/2019, referente à IPTU REV , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.053,49 (Três Mil 
e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: M C G CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI. CNPJ/CPF: 
08.789.241/0001-73, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00114576520208272729, 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). 
20190003970, inscrita em 25/04/2018, referente à ISS-AF ; 20190003971, inscrita em 25/04/2018, referente à ISS-AF, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 135.682,01 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e 
Oitenta e Dois Reais e Um Centavo), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDA DE OLIVEIRA GUEDES. CNPJ/CPF: 010.507.341-57, 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 00462604520188272729, 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). 20180009547, inscrita em 
22/07/2016, referente à COSIP; 20180009548, inscrita em 22/07/2016, referente à TXS-COLIXO; 20180009549, inscrita em 
 25/04/2018, referente à IPTU; 20180014361, inscrita em  28/08/2018, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.296,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
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especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MILTON FERREIRA CASTRO. CNPJ/CPF: 007.544.681-27, 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 00390539720158272729, 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). 20150013687, inscrita em 
05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20150013688, inscrita em 25/03/2015, referente à ISS-AUTONO; 20150013689, 
inscrita em  25/03/2015, referente à TLF; 20150013690, inscrita em  27/04/2015, referente à TX-ALV-FUN, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.851,87 (Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e 
Oitenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PANO MAGICO, LAVAJATO, SERVICOS DE LIMPEZA & 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME. CNPJ/CPF: 14.940.256/0001-93, 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 
00284099020188272729, 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). 20180003771, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 
20180003772, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 3.832,64 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: MARIA TEREZA SPERCHI WAHBE. CNPJ/CPF: 265.272.728-12, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50015437220098272729, 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). 20090069633, inscrita em 
13/01/2009, referente à TXL-FUNC; 20836.256.38844.9, inscrita em 17/11/2006, referente à TXL-FUNC; 21346.39.38844.9, 
inscrita em  27/01/2006, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
876,41(oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SIÃO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ/CPF: 
09.276.475/0001-80, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50316782820138272729, 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). 
20130023609, inscrita em 21/01/2010, referente à TXL-FUNC; 20130023610, inscrita em 04/01/2012, referente à TXL-SANIT, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.236,64 (três mil duzentos e trinta e seis reais e 
sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARISTON PEREIRA DE SA JUNIOR. CNPJ/CPF: 412.778.563-20, 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 50354535120138272729, 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). 20130024557, inscrita em 
21/01/2010, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.140,64 (mil 
cento e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AGROPECUARIA JALAPÃO LTDA. CNPJ/CPF: 07.347.718/0001-06, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00499998920198272729, 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). 20190025428, inscrita em 
06/03/2017, referente à TLF - 20190025460, inscrita em 25/04/2018, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 19.512,50 (Dezenove Mil e Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BRASQUIMA INDUSTRIAL LTDA - EPP. CNPJ/CPF: 10.720.783/0001-31, 
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 00006187820208272729, 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). 20190036180, 
inscrita em 06/03/2017, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.276,73 
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(Dois Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CERAMICA TELHA MAIS COM DE MAT PARA CONSTRUCAO-LTDA-
ME. CNPJ/CPF: 14.789.061/0001-94, 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 00072026420208272729, 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). 20190007034, inscrita em 21/06/2018, referente à MUL-POST; 20190007035, inscrita em 21/06/2018, 
referente à TLF; 20190007036, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20190007037, inscrita em   06/03/2017, referente à 
COSIP; 20190007038, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 63.911,70 (Sessenta e Três Mil e Novecentos e Onze Reais e Setenta Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO LUIZ MARTINS GONÇALVEZ. CNPJ/CPF: 778.751.171-00, 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 00432546420178272729, 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). 20170027247, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20170027248, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170027249, inscrita em 
05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.701,00 (Três Mil e 
Setecentos e Um Reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de 
fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5026825-73.2013.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ÉDIO BORGES 
FREITAS, CNPJ/CPF nº 853.358.861-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 55 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 464,95 (quatrocentos 
e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 34. 
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Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de 
maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0044909-08.2016.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de VALDERSON 
JOSÉ TAVARES FONTOURA, CNPJ/CPF nº 221.291.971-91, sendo o mesmo para INTIMAR para que tome devido 
conhecimento dos valores bloqueados nos eventos 29 e 30, e para apresentar possíveis contas bancarias para a 
expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em seu favor, a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 656,12 (seiscentos e 
cinquenta e seis reais e doze centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 31. Havendo renúncia 
ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5037464-53.2013.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de S B DE 
CARVALHO - ME., CNPJ/CPF nº  04779053000103, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 62 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  
EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 81,13 
(oitenta e um reais e treze centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 55. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº  0033650-79.2017.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MARCIA 
HATSUE SERIKYAKU RESENDE, CNPJ/CPF nº 033.450.018-45, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 35 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro 
nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0002220-80.2015.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de  ARGEMIRO 
CERQUEIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº  00315331000110 e seu(s) sócio(s) solidário(s) ARGEMIRO CERQUEIRA DA SILVA- 
CPF nº 485.993.871-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para que tome devido conhecimento dos valores 
bloqueados nos eventos 48, e para apresentar possíveis contas bancarias para a expedição de alvará de levantamento 
dos valores bloqueados em seu favor, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 66 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada Custas pela parte 
executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte 
executada para o levantamento do montante no valor de R$ 222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), 
com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 48. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0001229-07.2015.8.27.2729   , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de GILFRAN 
PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 255.794.648-60, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para que tome devido 
conhecimento dos valores bloqueados nos eventos 58 e 63, e para apresentar possíveis contas bancarias para a 
expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em seu favor. INTIMAR o mesmo que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 80 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  
EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 
156,10 (cento e cinquenta e seis reais e dez centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 63. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de 
maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PIUM 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
 CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Comarca de Pium/TO, na forma da 
lei, etc, DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida,e REISMÁRIO MOREIRA CAVALCANTE, brasileiro, união estável, pedreiro, 
portador do RG-440490 SSP/TO, e do CPF nº 954.405.691-20, atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento do Processo de Execução de Alimentos n. 0000632-49.2017.8.27.2735 - chave n. 859984763119, que lhe 
move SAYMOM CAVALCANTE DA LUZ, brasileiro, nascido aos 26/04/2015, portanto, menor absolutamente incapaz, neste ato 
representado por sua genitora, Sra. Ronildes Pereira da Luz, brasileira, solteira, vendedora, portadora do RG-1.018.266 SSP/TO, 
e do CPF nº 041.617.351-97, residente e domiciliado na Alameda 05, s/nº, Setor Popular, Pium - TO, tel. (63) 8510-5989, para, 
caso queira, responder a presente demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista no artigo 256, II combinado com o 
257, II e IV do CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo(s) Autor(es). Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. 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, LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. Pium-TO, 14 de 
Setembro de 2020. Assinado eletronicamente, Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito 
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PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS. 
O Doutor Vandré Marques e Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. F A 
Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de INVENTÁRIO n.º 0002458-05.2020.8.27.2736, tendo como parte autora LEONARDO ALVES DOS 
ANJOS e outros,sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes,incertos e desconhecidos, ( 942 e 232,inciso IV 
do CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 
26/08/2020. Eu, Flavia Coelho Gama Klein,Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO  
O Doutor William Trigilio da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito  desta desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,que por este Juízo foi declarada 
a INTERDIÇÃO de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.960.961-20, nascido em 
13/06/1920, filho de Raimunda Nonata da Silva, residente e domiciliado na Rua 01, Setor Água Limpa, Ponte Alta do 
Tocantins/TO., CEP: 77590-000, portador de  sequela de acidente vascular cerebral (AVC), incapaz de reger sua própria vida 
sendo-lhe nomeado CURADOR o Senhor ANTONIO RIBEIRO SOARES, brasileiro, solteiro, servente, portador da CI nº 
1.084.502, SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.794.391-49, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado na 
Rua 01, Setor Água Limpa, Ponte Alta do Tocantins/TO, CEP 77590-000,Telefone(63) 98448-8162, nos autos nº 0000201-
75.2018.8.27.2736 de INTERDIÇÃO. A Curatela é por tempo indeterminado, e tem a finalidade de reger a interditanda em todos 
os atos de sua vida civil. De Conformidade com a sentença do seguinte teor. Parte dispositiva:JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pleito exordial, resolvendo com mérito a lide, com fulcro no Código de Processo Civil, artigo 487, inciso 
I do Código de Processo Civil e, por consequência: 1) DECLARO a incapacidade relativa de RAIMUNDO RIBEIRO DA 
SILVA para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, na forma do disposto no 
Código Civil, artigo 4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, respeitadas as disposições da lei nº 13.146/15, em especial os 
artigos 6, 84 e 85. 2) NOMEIO o sr. ANTÔNIO RIBEIRO SOARES como curador do Sr. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, por 
prazo indeterminado, a quem competirá prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes 
em nome do interditado, se e quando for instado a fazê-lo, devendo, portanto, manter registro de recebimentos e gastos 
relativos ao eventual patrimônio a ser administrado. A curatela fica limitada aos atos da vida civil relacionados com os 
direitos de natureza patrimonial e negocial, não podendo o curador, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de qualquer natureza eventualmente pertencentes ao interditado, bem como praticar atos que não 
sejam de mera administração. A partir desta sentença, anualmente e independentemente de intimação, deverá o 
autor prestar contas de sua administração, em autos apartados, mas distribuídos por dependência a esse processo, nos 
termos da lei nº 13.146/15, artigo 84, § 4º. Com exceção da publicação na imprensa local, que fica dispensada em razão 
do Código de Processo Civil, artigo 98, inciso III, cumpra-se o disposto no CPC, artigo 755, § 3º e CC, artigo 9º, inciso 
III: 1) inscrevendo-se a presente decisão no Registro Civil de Pessoas Naturais nesta Comarca; e 2) publicando-se, por 
três vezes, o competente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalo de 10 (dez) dias, servindo a presente 
sentença como edital. Desnecessária a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto a definição de 
curatela não alcança o direito ao voto, consoante o disposto na lei nº 13.146/15, artigo 85, § 1º. Custas na forma da lei, 
observando-se que as partes são beneficiárias da gratuidade judiciária, que ora defiro, também, ao requerido. A ação foi 
processada sob os benefícios da Justiça gratuita, razão pela qual ficarão os beneficiários desta gratuidade isentos do 
pagamento de taxas, custas, emolumentos e contribuições junto aos Registros Civis de Pessoas Naturais, inclusive 
perante os Cartórios de Registro de Imóveis, nos termos do CPC, artigo 98, inciso IX. Sem condenação aos ônus de 
sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou feição de procedimento de jurisdição voluntária. 
Havendo recurso de apelação, determino à escrivania que proceda na forma do art. 1.010 do CPC. Publique-se. Registre-
se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado: 1) lavre-se o termo de curatela definitiva; 
e 2) expeça-se mandado de averbação dirigido ao Cartório de Registro Civil competente para que conste a interdição 
parcial no assento de casamento do interditado, cuja entrega deverá ser realizada pela parte autora. Após a baixa dos 
autos, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento nº 9/2019." E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado por 03 (três) vezes no Diário da 
Justiça do Estado com intervalo de 10 (dez) dia, e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Ponte Alta/TO, aos 09 de setembro de 2020. Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidor de Secretaria, digitei e subscrevo. 
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TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 1143834 - PRAZO: 30 ( TRINTA) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001170-50.2019.8.27.2738/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PEGUE & PAGUE TAGUATINGA 
RÉU: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA 
FINALIDADE: CITAÇÃO da executada MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PEGUE E PAGUE TAGUATINGA, CNPJ nº 
06.042.999/0001-18, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 
oferecimento de bens à penhora.SENTENÇA:"DECISÃO I. Despesas de locomoção custeadas pela Indenização de Transporte - 
IT. II. CITE-SE por mandado a parte devedora (todos os que constam na CDA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 
com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. III. Fixo os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor da devido, para o caso de pronto pagamento. IV. O oficial de justiça, não encontrando a parte 
devedora, ARRESTAR-LHE-Á e AVALIARÁ tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) 
dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o devedor por três vezes em dias distintos. V. Neste caso, intime-se a Exeqüente 
para o fim do art. 830, § 2º do CPC. VI. Citado o devedor e não havendo pagamento da dívida nem garantia da execução, o 
Oficial de Justiça deverá fazer a PENHORA dos bens conhecidos do devedor, procedendo-se desde logo à AVALIAÇÃO , 
devendo o valor constar do termo ou auto de penhora, dele INTIMANDO-SE , na mesma oportunidade, o executado e seu 
cônjuge, se casado for. Neste caso, o bem deverá ser DEPOSITADO com o credor ou quem este indicar e, não havendo 
interesse, com o devedor. VII. Não sendo encontrados bens: a) Tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação 
legal (art. 835 do NCPC), defiro a expedição de ordem eletrônica ao BANCO CENTRAL para penhora de ativos financeiros 
titularizados pela parte devedora (NCPC, 854); b) Acaso resulte infrutífera a diligência acima referida, expeça-se ofício ao 
DETRAN, via sistema RENAJUD, solicitando informações sobre a existência de veículos em nome da parte devedora e o 
bloqueio da transferência; c) Restando ainda insatisfeita a obrigação, oficie-se à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, via sistema 
INFOJUD, solicitando cópia das três últimas declarações de renda e bens da parte executada e do seu representante legal, a 
qual deverá ser arquivada em pasta própria a ser disponibilizada somente às partes, face a natureza sigilosa de que se reveste, 
mediante certidão nos autos. VIII. Advirta-se que o executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do depósito do valor devido ou da intimação da penhora. IX. A presente decisão servirá como mandado. X. 
Independente de autorização judicial os atos previstos nesta decisão poderão realizar-se fora do horário normal do expediente 
(art. 212, §2º), restando autorizado, desde já, o auxílio de força policial, se necessário. Intimem-se. Taguatinga, 28 de junho de 
2019. GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito.".Taguatinga/TO, 10 de agosto de 2020. ALAN IDE RIBEIRO DA 
SILVA, Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 00003951420188272724 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Requerente: LUCIANA MARINHO ALVES 
Requerido: HELIESON DA COSTA ALVES 
FINALIDADE: O Dr LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA– Juiz de Direito em auxílio a 1ª Escrivania Cível da Comarca de 
Itaguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte requerente: LUCIANA MARINHO 
ALVES, brasileira, solteira, auxiliar odontológica, titular da RG nº 035824392008-5, expedida pela SSP/MA, inscrita no CPF sob o 
nº 972.682.401-04 que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Sentença proferida 
nos autos de Nº 00003951420188272724 – (Chave nº 534245010618) - para, caso queira, interpor recurso no prazo legal, 
conforme dispositivo: Ex positis, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil, c/c artigo 561 do Código de Processo Civil, 
“Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, mediante a satisfação do obrigação. 
CONDENO o executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes já arbitrados e 
devidamente pagos. Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à contadoria para apuração das custas finais e/ou taxa 
judiciária (caso existente). Após, INTIME-SE o devedor através de seu advogado, pessoalmente ou por edital (conforme o caso), 
para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias úteis. ADVIRTA-SE a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-se-
á a protesto no tabelionato competente, comunicação à Secretaria da Fazenda para inscrição na dívida ativa e ajuizamento de 
Execução Fiscal. Decorrido o prazo sem pagamento, EXPEÇA-SE certidão de dívida judicial, acompanhada de cópia da 
sentença e REMETA-SE ao Cartório de Protesto competente, à Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e a Secretaria da Fazenda, tudo conforme o disposto no § 5º do art. 63, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, 
Resolução nº 05/2013 e Provimento nº 006/2014 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Promovidos os atos 
acima, ARQUIVE-SE com as cautelas legais. Cumpra-se. Itaguatins/TO, 31 de julho de 2019. Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito (Portaria nº 190/2019 - DJe 4435). E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, 
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que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, 
servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Palmas, 22 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por LUATOM 
BEZERRA ADELINO DE LIMA  Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 0000713-65.2016.8.27.2724/ 
Ação: Ação de Alimentos  
Requerente: SUZANA MARTINS SERRA 
Requerido: ANTONIO MARCIO ALENCAR SILVA 
FINALIDADE: O Dr.  LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito em auxílio ao Juízo da 1ª Escrivania Cível de 
Itaguatins - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida:ANTONIO MARCIO 
ALENCAR SILVA, brasileiro, convivente, CPF nº 848589822-20 filho de Maria de Fátima Alencar e Antonio Mariano da 
Silva Neto, que, atualmente, se encontram em local incerto e não sabido,para tomar conhecimento do Processo Ação de 
Alimentos , Nª 0000713-65.2016.8.27.2724 (chave 533121597516) - que lhe move SUZANA MARTINS SERRA , para caso 
queira oferecer resposta escrita no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões 
de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), 
manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel (art. 
341), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida 
concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão 
própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343).Bem como, PAGAR os alimentos provisórios em 
25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo devido a partir da citação e que serão pagos até o dia 10 (dez) de cada mês à 
genitora da criança mediante depósito em conta indicada.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, THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA 
FARIAS, servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Palmas, 21 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente 
por LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos nº 0000393-48.2017.8.27.2734 
Ação: Procedimento Comum Civel 
Requerente: Rita de Araujo Rodrigues Requeridos: Andreia Dias de Sousa 
FINALIDADE: O Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA – Juiz de Direito em auxílio a 1ª Escrivania Cível da Comarcade 
Itagautins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: ANDREIA DIAS DE SOUSA, 
inscrita no CPF n°. 043.433.541-05 e RG n°. 030492882006-6 SSP/MA filha de Francisca Dias de Sousa, brasileira, 
solteira, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo -Alimentos   Processo nª 
0000393-48.2017.8.27.2734 (chave nª 808412199117) - que lhe move RITA DE ARAUJO RODRIGUES e para, caso queira, 
apresentar resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 321, IV, 
ambos do novo CPC, sob pena de ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
Autor. Não havendo manifestação da Requerida no prazo legal, será nomeado Curador Especial.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 THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas-TO, 22 de setembro de 2020. 
Assinado eletronicamente por LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA .Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 00003951420188272724 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Requerente: LUCIANA MARINHO ALVES 
Requerido: HELIESON DA COSTA ALVES 
FINALIDADE: O Dr LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA– Juiz de Direito em auxílio a 1ª Escrivania Cível da Comarca de 
Itaguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte requerida: HELIESON DA COSTA 
ALVES brasileiro, união estável, motorista, inscrito no RG sob nº 658.211 SSP/TO e CPF nº 001.777.371-74, que, atualmente, se 
encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº 
00003951420188272724 – (Chave nº 534245010618) - que lhe move LUCIANA MARINHO ALVES (972.682.401-04) e para, 
caso queira, interpor recurso no prazo legal, conforme dispositivo:“Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a execução, COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, mediante a satisfação do obrigação. CONDENO o executado ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, estes já arbitrados e devidamente pagos. Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 
autos à contadoria para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente). Após, INTIME-SE o devedor através de 
seu advogado, pessoalmente ou por edital (conforme o caso), para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias úteis. ADVIRTA-
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SE a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-se-á a protesto no tabelionato competente, comunicação à 
Secretaria da Fazenda para inscrição na dívida ativa e ajuizamento de Execução Fiscal. Decorrido o prazo sem pagamento, 
EXPEÇA-SE certidão de dívida judicial, acompanhada de cópia da sentença e REMETA-SE ao Cartório de Protesto competente, 
à Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Secretaria da Fazenda, tudo conforme o disposto no § 
5º do art. 63, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, Resolução nº 05/2013 e Provimento nº 006/2014 do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. Promovidos os atos acima, ARQUIVE-SE com as cautelas legais. Cumpra-se. Itaguatins/TO, 31 
de julho de 2019. Jefferson David Asevedo Ramos Juiz de Direito (Portaria nº 190/2019 - DJe 4435). 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, THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Palmas, 22 de setembro de 
2020. Assinado eletronicamente por LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA  Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000498-40.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: STEFENE MAIARA MARTINS GOMES 
RÉU: HELIO TEIXEIRA CHAVES 
  

EDITAL Nº 1289194 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc..FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 0000498-
40.2017.8.27.2729 - MONITÓRIA - Chave n. 382890700217, em que BANCO DO BRASIL S/A move em desfavor de HELIO 
TEIXEIRA CHAVES ME e outro. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por 
cópia publicada no Diário da Justiça, CITA os requeridos HELIO TEIXEIRA CHAVES ME, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 10.189.342/0001-55 e STEFENE MAIARA MARTINS GOMES, brasileira, solteira, 
representante comercial, filiação desconhecida, portadora da Carteira e Identidade nº 847959, expedida pelo(a) SSP/TO, inscrita 
no CPF sob o nº 023.640.831-33 para, caso queira(m), apresente(m) resposta ao pedido descrito na petição, no prazo de 15 
(quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 321, IV, ambos do novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e 
presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). Não havendo manifestação, no prazo legal, será 
nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Edilene Alves 
Costa Gomes, Servidora de Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
1ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0007805-03.2016.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
RÉU: JÚLIO CÉSAR VALDEVINO 
RÉU: ALESSANDRA APARECIDA MUNIZ 
RÉU: J C VALDEVINO E CIA LTDA - EPP 
  

EDITAL Nº 1078366 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: J C VALDEVINO E CIA LTDA - EPP, ALESSANDRA APARECIDA MUNIZ e JÚLIO CÉSAR VALDEVINO 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0007805-03.2016.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe 
move BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no  CPF/CNPJ sob o nº 00000000000191, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia 
segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos 
articulados  na  inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC.  (Citação conforme  a Lei nº 
8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 259.427,27. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou 
expedir este edital que será publicado na  forma  da lei. Gurupi-TO, 27 de JULHO 2020. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico 
Judiciário, o digitei e assino. FABIANO GONCALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
CONSELHO DA MAGISTRATURA 

SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 
Editais 

Edital Nº 358 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
REMOÇÃO DE JUÍZES 

Processo SEI nº 20.0.000020810-9 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em conformidade 
com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 
(Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para conhecimento dos 
Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra vaga a 1ª Vara 
Cível da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, 
devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as 
normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, com suas alterações e Resolução nº 19/2014, editada por este Tribunal de Justiça. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 22/09/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Edital Nº 359 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO 

Processo SEI nº 20.0.000020811-7 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em 
conformidade com o disposto no artigo 93, II, da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de 
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para 
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra 
vaga a 2ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de 
Merecimento e/ou PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias 
ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as normas previstas no artigo 81 da LOMAN e no artigo 76 da Lei 
Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações e Resolução 
nº. 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resoluções nº. 146/2018 e nº 19/2014, editadas por este Tribunal de Justiça. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 22/09/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 386, de 22 de setembro de 2020 
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 20.0.000020357-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Declarar a vacância do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º 
de Notas do município de Alvorada, a partir de 16 de setembro de 2020. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portarias 

 
Portaria Nº 1695, de 16 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a observância aos princípios constitucionais da eficiência, eficácia e efetividade (Lei nº 10.180/2001, arts. 7º, 
III, e 20, II), que impõem a todo agente público o dever de realizar suas atribuições com presteza, qualidade e rendimento 
funcional, de modo a alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público; 
CONSIDERANDO que o objetivo estratégico de “Aperfeiçoamento da gestão de custos” tem a seguinte descrição: “Refere-se à 
utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da 
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prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de 
redução do desperdício de recursos públicos,  de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das 
necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça”; 
CONSIDERANDO que a gestão de riscos aumenta a probabilidade de alcance dos resultados pretendidos pela instituição, 
reduzindo os efeitos indesejáveis, melhorando a governança e estabelecendo uma base confiável de decisão; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 19.0.000024429-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído o Comitê de Gestão de Riscos, com a seguinte composição: 
I - Magistrado designado pelo Presidente, Coordenador; 
II - Diretor Geral; 
III - Chefe de Gabinete da Presidência; 
IV - Coordenador da Coordenadoria de Gestão Estratégica e Projetos - COGES; 
V - Servidor indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça; 
VI - Servidor indicado pelo Diretor Executivo da ESMAT; 
VII - Representante do Escritório de Processos da COGES; 
VIII - Servidor indicado pelo Diretor Geral para secretariar o Comitê. 
§ 1º O Comitê de Gestão de Riscos será presidido pelo Magistrado e, na sua ausência, pelo Diretor Geral. 
§ 2º O Diretor de Controle Interno participará das reuniões na condição de convidado. 
§ 3º O Comitê poderá reunir-se em quórum mínimo de 5 (cinco) membros. 
§ 4º O Comitê poderá convocar quem julgar necessário, inclusive outros comitês ou comissões, para viabilizar as análises 
necessárias visando o cumprimento de suas atribuições. 
Art. 2º Compete ao Comitê de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins: 
I - Propor a Política de Gestão de Riscos e submeter ao Presidente do Tribunal de Justiça; 
II - Fomentar práticas de Gestão de Riscos; 
III - Monitorar a execução da Política de Gestão de Riscos; 
IV - Sugerir a revisar da Política de Gestão de Riscos; 
V - Disseminar e dar suporte metodológico à implantação e operacionalização do gerenciamento de riscos por parte das áreas 
técnicas do Tribunal de Justiça do Tocantins; 
VII - Propor ações de sensibilização e capacitação sobre gestão de riscos. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1721, de 21 de setembro de 2020 
Institui o Comitê Gestor do Sistema Eletrônico de Informações (CGSEI), para assessoramento das políticas de gestão, 
atualização, evolução, customização de módulos, hardware e parametrização do sistema, no âmbito do Poder Judiciário do 
Tocantins e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região é detentor do código-fonte do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), o qual foi fornecido por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 10/TRF; 
CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins participa da Rede Colaborativa entre os integrantes do 
Conselho dos Tribunais de Justiça, cujo intuito é gerir a cessão e as demandas decorrentes da utilização do SEI, conforme 
estabelecido nos autos nº 16.0.000015186-0; 
CONSIDERANDO que o SEI oferece diversos recursos tecnológicos e opções de trabalho, sendo que a ausência de regras e 
padrões de gerenciamento nos procedimentos administrativos provoca erros, retrabalho e/ou ineficiências no âmbito 
administrativo, bem como pode gerar insegurança jurídica; 
CONSIDERANDO que a Recomendação nº 37, de 15 de agosto de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, consigna que os 
Tribunais devem realizar gestão documental no âmbito administrativo a fim de estabelecer regras para a guarda e descarte de 
documentos físicos, sem descuidar da responsabilidade social e preservação ambiental; 
CONSIDERANDO que os direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos estabelecidos no inciso XIII, art. 5º da Lei 
Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, denominada de Lei da Desburocratização, destaca a necessidade de aplicar 
soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário, bem como propiciar 
melhores condições para o compartilhamento das informações; 
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a autenticidade, a integridade, a segurança, a preservação e o acesso de longo 
prazo dos documentos e processos em face das ameaças de degradação física e de rápida obsolescência tecnológica de 
hardware, software e formatos; 
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de instituir um corpo especializado para promover a análise de ações voltadas à 
implementação e aprimoramento do SEI/TJTO, 
 CONSIDERANDO as tratativas e as deliberações contidas nos autos administrativos SEI n º 19.0.000025095-6, 

RESOLVE: 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4819 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2020 54 

 

 
 

 CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), instituído pela Resolução nº 22, de 28 de novembro de 2011, é o sistema 
informatizado de tramitação de documentos adotado pelo Poder Judiciário do Tocantins para produção e tramitação de 
procedimentos administrativos eletrônicos. 
§1º A produção, registro, tramitação, consulta e recebimento de procedimentos administrativos devem ocorrer exclusivamente 
pelo SEI, salvo as classes processuais definidas pela Corregedoria-Geral da Justiça, as quais serão pelo sistema PjeCor. 
§2º Na operacionalização do SEI, deverão ser observadas, no que couber, a legislação vigente e as diretrizes do Programa 
Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário - PRONAME/CNJ; 
Art. 2º São objetivos do SEI: 
I - assegurar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a transparência e a celeridade na tramitação de documentos e processos 
administrativos; 
II - aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações; 
III - criar condições mais adequadas para a produção e a utilização de informações; 
IV- facilitar o acesso às informações; 
V - reduzir o uso de insumos, os custos operacionais e os custos com armazenamento de documentos físicos; 
VI - aprimorar a gestão documental e otimizar a rotinas de trabalho 
VII - propiciar uma gestão alinhada com os princípios da sustentabilidade e com a redução dos impactos ambientais decorrentes 
da atividade institucional; 
VIII - estimular a modernização administrativa e a inovação na Gestão Pública. 
  

CAPÍTULO II 
DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 

Art. 3º Instituir no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, o Comitê Gestor do Sistema Eletrônico de Informações (CGSEI), 
vinculado à Presidência, para assessoramento das políticas de gestão, atualização, evolução, customização de módulos, 
hardware e parametrização do Sistema, que será integrado pelos seguintes membros: 
I – Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Presidente; 
II – Rosa Maria Gazire Rossi, representante Presidência do Tribunal de Justiça; 
III – Rainor Santana da Cunha, representante Corregedoria-Geral da Justiça; 
IV – Érika Fernandes Farias, representante da Ouvidoria Judiciária; 
V – Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros, representante da Escola Superior da Magistratura Tocantinense; 
VI–  José Atílio Beber, representante da Diretoria Geral; 
VII- Aislannder Kenisson de Oliveira Rocha, representante da Diretoria de Tecnologia de Informação; 
VIII – Seny Almeida de Arruda, representante da Diretoria de Gestão de Pessoas; 
IX – Ronilson Pereira da Silva, representante da Diretoria Administrativa; 
X – Débora de Brito Ribeiro, representante da Diretoria Judiciária; 
XI - Agnes Souza de Rosa, representante da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos; 
XII -  Servidor Ângelo Stacciarini Seraphin, representante da Comissão de Jurisprudência e Documentação; 
Art. 4º São atribuições do CGSEI: 
I – analisar e deliberar as propostas de padronização de processos e procedimentos, bem como as solicitações de melhoria no 
sistema e à aplicabilidade das atualizações lançadas pelo TRF4; 
II - propor políticas de gestão, evolução e customização dos módulos, hardware e parametrização do SEI, bem como normas 
internas que assegurem o adequado funcionamento do sistema; 
III -  propor à Escola Superior da Magistratura Tocantinense ações de capacitação dos magistrados, servidores e demais 
colaboradores do TJTO para a utilização do SEI; 
IV- zelar pela contínua adequação do SEI à legislação de gestão documental, bem como às necessidades da administração; 
V - formar grupos de trabalho para realizar ações relacionadas ao SEI, quando necessário; 
VI - disseminar práticas e metodologias aplicadas em outras instituições com êxito; 
VII - requisitar parecer ou estudo da matéria a servidor ou unidade administrativa competente; 
VIII - propor ou atualizar os atos normativos necessários para o uso do processo administrativo eletrônico no âmbito do Poder 
Judiciário do Tocantins, observadas as competências das outras unidades já previstas nesta instrução normativa e demais atos 
normativos; 
IX - aprovar manuais e materiais de apoio quando necessários à utilização do SEI; e 
X – analisar as demandas, proceder aos encaminhamentos adequados e assessorar a Presidência do Tribunal sobre eventuais 
casos omissos e excepcionais. 
Parágrafo único. Após a deliberação pelo CGSEI, se necessário, a demanda será encaminhada ao Presidente do Tribunal para 
decisão e providências cabíveis. 
Art. 5º As competências relacionadas ao SEI das unidades administrativas, bem como demais normas atinentes a 
operacionalização do sistema será apresentada em ato próprio pelo CGSEI, para a deliberação do Presidente do Tribunal 
Art. 6º Para facilitar os trabalhos, o CGSEI, será composto por duas áreas de atuação: 
I – Grupo Gestor: desembargadores, juízes e diretor geral 
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II – Grupo Técnico: os demais membros descritos no artigo 3º desta Portaria. 
§1º O Grupo Gestor será o responsável por definir quais as atividades serão prioritárias dentro da lista de demandas 
apresentadas, e de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. 
§2º O Grupo Técnico será o responsável por apresentar o backlog (lista) de demandas para o Grupo Gestor, bem como 
demonstrar a viabilidade técnica, operacional e o prazo para execução das atividades, com fim a subsidiar os Gestores nas 
definições de prioridade das demandas de acordo com as necessidades do Poder Judiciário. 
Art. 7º O sistema SEI/TO terá um ciclo de desenvolvimento, conforme deliberação subscrita em Ata pelo Comitê Gestor SEI 
(CGSEI). 
Art. 8º O Comitê realizará 1 (uma) reunião ordinária, após o ciclo da versão a que se refere o artigo 7º dessa portaria. 
§ 1º As reuniões serão registradas em ata, a ser aprovada pelos participantes, e secretariadas por servidor designado pela 
Presidência do Comitê. 
§ 2º Poderá, sempre que necessário, requisitar parecer ou estudo da matéria a servidor de qualquer unidade organizacional do 
Poder Judiciário do Tocantins, bem como colaboradores eventuais, de acordo com o assunto a ser deliberado. 
Art. 9º O Grupo Técnico deverá apresentar na reunião ordinária: 
I - Todas as demandas desenvolvidas no ciclo de desenvolvimento anterior; 
II - O Backlog (lista) das demandas pendentes de desenvolvimento; 
Art. 10. O Grupo Gestor definirá quais demandas devem ser priorizadas nos próximos ciclos de desenvolvimento. 
Art. 11.  Durante o ciclo de desenvolvimento o Grupo Gestor poderá, a qualquer momento, apresentar demanda urgente a ser 
inserida dentro do ciclo corrente, a qual deverá ser apresentada formalmente na próxima reunião ordinária pela Grupo Técnico. 
Art. 12. Qualquer demanda que tenha previsão de entrega dentro de um determinado ciclo, mas que não teve sua conclusão 
finalizada deverá ter seu atraso justificado pela Grupo Técnico. 
Parágrafo único. Apesar do atraso na finalização da demanda, essa deve permanecer no backlog para definição se ela 
continuará a ser desenvolvida no próximo ciclo. 
Art. 13. O Grupo Técnico terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a realização da reunião ordinária para publicação da lista de 
demandas desenvolvidas no ciclo anterior, bem como a lista de demandas priorizadas para os próximos ciclos. 
Parágrafo único. Essas publicações ficarão disponíveis dentro do próprio sistema SEI/TO para todos os usuários. 
  

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. Enquanto não regulamentado o Plano de Classificação e elaboração da Tabela de Temporalidade Administrativa do 
Poder Judiciário do Tocantins, aplicam-se exclusivamente os parâmetros estabelecidos na Tabela de Temporalidade da área 
administrativa do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 15. Os processos eletrônicos serão mantidos até que cumpram seus prazos de guarda definidos nas tabelas de 
temporalidade. 
Art. 16. A eliminação de documentos e processos eletrônicos será acompanhada e orientada pela Comissão de Jurisprudência e 
Documentação do Tribunal do Tocantins, bem como executada de acordo com os procedimentos definidos na legislação 
arquivística. 
Art. 17. A cópia de segurança (backup) dos processos eletrônicos de guarda permanente, deverá receber tratamento de 
preservação de forma que não haja perda ou corrupção da integridade das informações. 
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, subsidiado pelo parecer do 
Comitê Gestor do SEI. 
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1728, de 21 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação jurisdicional satisfatória dos serviços públicos no âmbito da justiça 
Estadual, durante o período da pandemia da COVID-19; 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, colaboradores, advogados, 
jurisdicionados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu, no âmbito do 
Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de 
contágio pelo novo Coronavírus –Covid-19; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º da Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO o que consta dos autos SEI nº 20.0.000004332-0, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Fica constituído o Grupo de Trabalho para Implementação e Acompanhamento de Retorno Gradual e Sistematizado das 
Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, o qual atuará até o integral restabelecimento das atividades 
presenciais, com a seguinte composição: 
I – Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Coordenadora; 
II - Juíza Odete Batista Dias Almeida; 
III- Jonas Demóstene Ramos, Diretor-Geral; 
IV - Glacielle Borges Torquato, Chefe de Gabinete a Presidência; 
V - Kênia Cristina de Oliveira, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça; 
VI- Elaine Cristina Ferreira, Chefe do Centro de Saúde; 
VII- Fabrício Ferreira de Andrade, servidor; 
VIII- Luana Gonçalves Rodrigues, servidora 
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho reunir-se-á periodicamente por convocação da coordenadora. 
Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho: 
I - sugerir à Presidência, com base em informações técnicas e em atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, protocolo 
para a implementação do restabelecimento das atividades presenciais; 
II - assessorar a Presidência no tocante à constatação de condições sanitárias e de atendimento à saúde pública que viabilizem 
o restabelecimento progressivo das atividades presenciais; 
III - elaborar o protocolo administrativo de cada etapa do restabelecimento progressivo das atividades; 
IV- propor alteração no plano de implantação do retorno gradual das atividades presenciais; 
V - sugerir o planejamento administrativo para aquisição e fornecimento de equipamentos de proteção contra a disseminação da 
Covid-19, bem como acompanhar o cumprimento das medidas protetivas pelas empresas prestadoras de serviço; 
VI - sugerir protocolos e definir rotinas de limpeza e desinfecção de todas as unidades administrativas e judiciárias utilizadas em 
cada etapa de restabelecimento progressivo das atividades presenciais, com realização periódica e em repetidas vezes ao longo 
do expediente, considerando-se ainda a diversidade de fluxo de pessoas nos ambientes; 
VII - opinar, em caso de recrudescimento ou nova onda de infecção generalizada pela Covid-19, pela volta ao sistema de Plantão 
Extraordinário na forma das Resoluções CNJ nº313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020; 
VIII – opinar sobre o estabelecimento de horários específicos para os atendimentos e prática de atos processuais presenciais. 
§ 1º O Grupo de Trabalho poderá consultar e manter contato institucional com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Tocantins e a Procuradoria Geral do Estado e outros órgãos públicos e entes de 
direito público para obter dados e informações técnicas necessárias para a elaboração dos protocolos de restabelecimento 
progressivo das atividades presenciais. 
§ 2º O Grupo de Trabalho poderá solicitar o apoio de servidores e unidades do Poder Judiciário, para auxiliá-lo no exercício das 
atribuições estabelecidas neste artigo. 
Art. 3º O resultado das deliberações deverá ser apresentado à Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1734, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, considerando o contido no SEI nº 20.0.000019113-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria nº 1149/2020, de 30 de junho de 2020, que autorizou a disposição do servidor Heverton dos Anjos 
Negreiros, Técnico Judiciário, para a Comarca de Araguatins.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Conjunta Nº 35, de 22 de setembro de 2020 
Estabelece o Plano de Biossegurança para retomada presencial das sessões do Tribunal do Júri no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o contido no OFÍCIO CIRCULAR GLFK–N° 009/2020, oriundo do Conselho Nacional de Justiça, informando 
que o cumprimento das metas nacionais para 2020 não serão suspensas (SEI nº 20.0.000002183-1); 
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CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO a existência de atos processuais urgentes que, apesar de normatizados, reclamam a elaboração de plano de 
ação minucioso para garantia da segurança dos agentes envolvidos, diante do quadro de saúde pública, envolvendo o novo 
Coronavírus (COVID-19) vivenciado no cenário estadual; 
CONSIDERANDO a necessidade premente da retomada das Sessões do Júri de forma presencial, e do estabelecimento de 
plano de segurança sanitária para realização; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000017996-6; 
  
RESOLVEM: 
  
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, o Plano de Biossegurança, constante no Anexo I 
desta portaria, para a retomada das sessões do júri de forma presencial. 
Art. 2º Todas as sessões do Tribunal do Júri deverão ser realizadas de forma presencial, dando-se preferência aos processos 
com réus presos e aqueles cujo prazo prescricional estejam próximos de concluir. 
Art. 3º Caso as instalações físicas da comarca não permitam a realização da sessão com a devida segurança, poderá o 
magistrado realizá-la em outro local do município. 
Art. 4º Antes de iniciada a sessão, todos os participantes deverão responder o questionário constante no Anexo II desta portaria, 
com o objetivo de resguardar a saúde e segurança pública coletiva, configurando, assim, ato de autorresponsabilidade de cada 
um, que após preenchidos deverão ser entregues ao Presidente do Tribunal do Júri. 
Art. 5º Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 6º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Corregedor-Geral da Justiça 
  

ANEXO I 
(Portaria Conjunta nº 35, de 22 de setembro de 2020) 

PLANO DE BIOSSEGURANÇA 
  
PROTOCOLOS PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI 
  
I - AMBIENTE 
a) o salão do júri deverá permanecer com as portas e janelas abertas, sempre que possível; 
b) se o piso for de carpete, deverá ser feita a limpeza do salão do júri; 
c) o ambiente deverá ser higienizado frequentemente e sanitizado previamente; 
d) disponibilização de álcool em gel, toalha de papel e tapete sanitizante; 
c) utilização de púlpito/cabine com higienização prévia a cada uso pelo Ministério Público, OAB ou Defensoria Pública; 
d) nas portas de acesso ao edifício do Fórum e na porta da sala de Sessão do Júri deverão permanecer policiais militares para 
evitar aglomeração; 
e) dentro da sala de Sessão do Júri poderão permanecer no máximo 3 familiares do Réu Preso, mas sempre a critério do juiz 
(desde que garantido o distanciamento de 2m na plateia, de acordo com layout do Fórum); e 
f) deverá ser vedada a participação de estudantes e estagiários no ambiente. 
  
II - JURADOS 
a) os jurados devem ser acomodados na plateia; 
b) deverá ser observado o distanciamento de, no mínimo, 2m entre os participantes; 
c) uso obrigatório de máscaras, substituídas a cada 3 horas, sejam descartáveis ou de tecido; 
d) os assentos que não forem utilizados deverão ser sinalizados com bloqueio; e 
e) a apresentação de documentos aos jurados deverá ser feita com o uso de máscara e face shield e desde que higienizadas as 
mãos, ou por meio de data show. 
  
III - FACE SHIELD 
a) poderá ser utilizado sem máscara, desde que o esteja posicionado estático no púlpito/cabine com placas de acrílico que 
envolvam totalmente o usuário; 
b) o Tribunal de Justiça não fornecerá a mascará face shield ficando sob responsabilidade do usuário; e 
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c) a higienização do face shield deverá ser realizada frequentemente com álcool 70%. 
  
IV - MODELO DO PÚLPITO/CABINE 
a) será disponibilizado pelo Tribunal de Justiça púlpito/cabine com proteção frontal e lateral para uso pelo promotor, advogado e 
defensor público, durante a sustentação, caso queiram, podendo ser utilizado apenas o face shield. 
b) o púlpito/cabine deverá ser posicionado com, no mínimo, com 2 metros de distanciamento social. 
c) modelos que serão disponibilizados:                                                        
  
V - REFEIÇÕES 
a) devem ocorrer em lugar amplo, de preferência arejado; 
b) as mesas devem obedecer ao distanciamento mínimo necessário de 1,5m; 
c) as mesas devem comportar apenas 2 pessoas de forma invertida; 
d) tudo deve ser realizado de acordo com a realidade e espaço físico de cada Comarca; 
e) se não houver mesas disponíveis, as cadeiras com “braço” servem para manter os espaços entre os jurados; 
f) dependendo da quantidade de pessoas, fazer revezamento da sala, e ao término de cada refeição deverá ser realizada a 
limpeza da mesa para uso novamente; 
g) não sendo possível um amplo espaço, as pessoas devem ser distribuídas em salas disponíveis para que não haja 
aglomeração; 
h) as refeições devem ser servidas individualmente, priorizando o distanciamento entre as pessoas; 
i) a máscara dever ser retirada apenas no momento da refeição, devendo, assim, ser guardada num saquinho e, após a refeição 
e lavagem das mãos, ser colocada novamente; e 
j) após ser colocada a máscara, proceder novamente à lavagem das mãos. 
  
VI - BANHEIROS 
a) os banheiros deverão ser individuais; 
b) disponibilizar uma pessoa para controlar o fluxo, nunca excedendo a capacidade máxima de uso; 
c) deverá entrar no banheiro sempre uma pessoa a menos que sua capacidade, caso sejam 3 banheiros, deve-se entrar 2 
pessoas por vez; e 
d) após o uso do banheiro, lavagem das mãos e uso do álcool em gel. 
  
VII - TRIAGEM DE RÉU PRESO 
a) medidas obrigatórias: 
- uso de máscara facial pelo preso a ser fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária - SAP; 
- medição de temperatura por meio de termômetro digital; e 
- higienização das mãos. 
b) os procedimentos de higienização das mãos e de medição de temperatura dos presos serão realizados por Policial Militar ou 
Agente da Secretaria de Administração Penitenciária - SAP. 
  
VIII - LISTA ANUAL 
a) como situação excepcional do COVID 19, para salvaguardar o interesse público e saúde de terceiros, deverão ser excluídos 
da lista anual as pessoas integrantes do grupo de risco; 
b) nas intimações utilização preferencial de meios alternativos ao presencial: correios e e-mail; e 
c) preenchimento do questionário prévio referente aos sintomas da COVID 19, por todos os participantes antes da sessão do 
Júri. 
  

ANEXO II 
(Portaria Conjunta nº 35, de 22 de setembro de 2020)  

QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM DE CASOS DE COVID-19 
1. Comarca* 
______________________________________________ 
2. Identificação* 
______________________________________________ 
3. Contato* 
______________________________________________ 
  
4. Você já testou POSITIVO Sars-CoV-2 (COVID-19)?* 
(    ) Sim 
(    ) Não 
  
5. Você teve contato próximo com alguma pessoa testada positiva para COVID-19 nos últimos 8 dias? * 
(    ) Sim 
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(    ) Não 
  
6. Você apresentou algum dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas * 
(    ) Tosse 
(    ) Febre 
(    ) Calafrios 
(    ) Falta de ar 
(    ) Dor de garganta 
(    ) Dor no corpo 
(    ) Perda de olfato/paladar 
(    ) Diarreia (motivo desconhecido) 
(    ) Nenhuma das alternativas 
7. Data* 
______________________________________________ 
* Obrigatório 
 
Portaria Nº 1737, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 20.0.000019856-1, 
RESOLVE:  
Art. 1º Fica concedida progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins que, nas datas assinaladas, tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma 
do anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 1737/2020, de 22 de setembro de 2020) 

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão 
  

Classe Padrão Classe Padrão   

172942 ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY Escrivã Judicial  C 12  C 13 29/08/2020   

352141 ALEXS GONÇALVES COELHO Escrivão Judicial  B 8  B 9 26/08/2020   

352627 BETHANIA TAVARES DE ANDRADE Técnica Judiciária  B 8  B 9 23/08/2020   

352615 CINTHIA MARINA DA SILVA Técnica Judiciária  B 8  B 9 20/08/2020   

352004 
CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA 
BEZERRA 

Escrivã Judicial  B 8  B 9 27/08/2020   

352625 DIOGENES MIRANDA TEIXEIRA Técnico Judiciário  B 8  B 9 24/08/2020   

352630 ELIAS PEREIRA DE SOUSA Técnico Judiciário  B 8  B 9 26/08/2020   

352632 ESMERALDA DE FATIMA A. ORNELAS Técnica Judiciária  B 8  B 9 27/08/2020   

231760 FABIA SOARES SIRIANO Técnica Judiciária  C 14  C 15 31/08/2020   

259826 GILDEON RODRIGUES DA SILVA 
Oficial de 
Justiça/Avaliador 

 C 13  C 14 30/08/2020   

261650 GLACIELLE BORGES TORQUATO Analista Judiciária  B 8  B 9 24/08/2020   

352620 IARA SILVIA ROESKI Escrivã Judicial  B 8  B 9 30/08/2020   

245156 IARA TELES DE SOUSA Técnica Judiciária  C 14  C 15 12/08/2020   

352330 ILDENIZE MARIA PEREIRA ROSA Escrivã Judicial  B 8  B 9 20/08/2020   

245940 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA LIMA Técnica Judiciária  C 14  C 15 17/08/2020   

276043 KELCIO CUNHA FREITAS 
Oficial de 
Justiça/Avaliador 

 C 12  C 13 08/08/2020   

209748 LEIDE LAURA FERREIRA SODRE Técnica Judiciária  C 12  C 13 24/08/2020   

229740 LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL Técnica Judiciária  C 14  C 15 09/08/2020   

352633 LILIAN CARVALHO LOPES Auxiliar Judiciária  B 8  B 9 27/08/2020   
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245842 NEIDE DE SOUZA GOMES PESSOA Técnica Judiciária  C 14  C 15 11/08/2020   

352623 NELSON DE BARROS SIMÕES NETO Técnico Judiciário  B 8  B 9 24/08/2020   

352635 SILVANA CARVALHO DE CASTRO PIRES Contadora/Distribuidora  B 8  B 9 30/08/2020   

352621 TASSIO GONÇALVES BALIZA Técnico Judiciário  B 8  B 9 24/08/2020   

352628 THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA Contador/Distribuidor B 7 B 8 25/08/2020   

145749 WEBER HOLMO BATISTA Analista Judiciário  B 8  B 9 24/08/2020   

  Publique-se.Cumpra-se                                                                                     
  
 
Portaria Nº 1739, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Manuel de Faria Reis Neto, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1741, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Helder Carvalho Lisboa, titular da Vara Criminal da Comarca de 
Tocantinópolis, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1742, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Fábio Costa Gonzaga, titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, 
para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Vara Criminal da Comarca de Taguatinga. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1743, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a juíza Milene de Carvalho Henrique, titular da 2ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Araguaína, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Vara Cível da 
Comarca de Araguaína. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1744, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a juíza Silvana Maria Parfieniuk, titular da 6ª Vara Cível da Comarca de 
Palmas, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Portaria Nº 1745, de 22 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000001174-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 dias, ou seja, até o dia 27 de dezembro de 2020, a Portaria 175, de 6 
de fevereiro de 2020, publicada no Diário da Justiça nº 4679, de 17 de fevereiro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de 
Apoio às Comarcas na Comarca de Miranorte. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020 – SRP 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

Processo nº 20.0.000015263-4 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 071/2020 
Tipo: Menor preço por item. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de serviços de clipping jornalístico para o monitoramento diário e em tempo real de notícias 
veiculadas em mídias impressas (jornais e revistas), eletrônicas (emissoras de TV e rádio) e digitais (internet - sites, 
blogs, portais e redes sociais) contendo temas de interesse do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 22 de setembro de 2020. (www.comprasgovernamentais.gov.br). 
Data da abertura da sessão: Dia 06 de outubro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 21 de setembro  de 2020. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020 – SRP 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
Processo nº 19.0.000039147-9- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 072/2020 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para prestação dos serviços de reabastecimento de gás refino de petróleo, tipo: gás 
liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico, em botijão de 13 kg, para atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins 
Disponibilidade do Edital: Dia 22 de setembro de 2020. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 07 de outubro  de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 21 de setembro de 2020. 

 
Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 

Pregoeira 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  - SRP Nº 79/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020 
PROCESSO 20.0.000016856-5 
 CONTRATO Nº 137/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Link Consultoria em Tecnologia da Informação - EIRELI. 
OBJETO: Aquisição de solução de segurança, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 1.015.706,67 (um milhão, quinze mil setecentos e seis reais e 
sessenta e sete centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato.. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
ressalvado o período de garantia dos objetos e /ou serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 / 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2020 
PROCESSO 19.0.000027497-9 
 CONTRATO Nº 151/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construtora São Miguel Ltda – ME. 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de construção do novo Fórum da 
Comarca de Araguacema. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 2.638.947,50 (dois milhões seiscentos e trinta e oito mil, 
novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), 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, estando à vigência vinculada ao cronograma de 
execução da obra. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067     
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
QUARTO TERMO  ADITIVO AO CONTRATO Nº. 101/2019 
PROCESSO 19.0.000015857-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gente Seguradora S.A 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Instrumento tem por objeto o acréscimo do percentual de 5,01617735% sobre o 
valor inicial do Contrato nº. 101/2019, com fulcro na Cláusula Primeira, item 1.4, do Instrumento contratual e no artigo 65, § 1º da 
Lei 8.666/93. 
ACRÉSCIMO: O acréscimo do percentual de 5,01617735% sobre o valor inicial do Contrato nº. 101/201, corresponde à quantia 
de R$ 4.186,00 (quatro mil cento e oitenta e seis reais), para inclusão de serviços de seguros dos veículos, conforme 
Memorando, evento 3306336 e Proposta de Endosso de Inclusão 01.31.62270.0.3, evento 3306556, apresentada pela 
CONTRATADA.  
O valor global do Contrato nº 101/2020, após o acréscimo, passará de RS 90.665,00 (noventa mil e seiscentos e sessenta e 
cinco reais)?, para R$ 94.851,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122. 1145. 4278 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.  
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 276/2020 
PROCESSO 20.0.000020213-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Paulo Henrique de Jesus 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 259/2020 
PROCESSO 20.0.000018555-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Elza Maria Turíbio Martins de Sena 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  278/2020 
PROCESSO 20.0.000020068-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Silvana Borges de Oliveira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2019 
PROCESSO 19.0.000021591-3 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Leilamar Rodrigues Bezerra 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Leilamar Rodrigues Bezerra, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Palmas, com fulcro na alínea c, da Cláusula nona 
do Termo de Credenciamento nº 129/2019.. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 597/2020, de 22 de setembro de 2020 
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) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/78039;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MANOEL PEREIRA LEMOS FILHO, matrícula nº 353610 , CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no 
período de 22/09/2020 a 02/10/2020 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva 
substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  
A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA 25.135.495/0001-97 0000925-48.2018.827.2714 R$ 54,50 
ADAILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA 431.647.491-04 0012134-92.2015.827.2722 R$ 121,00 
ADENIDES REGINO MAGALHAES KEENEY 132.012.201-91 0005582-12.2018.827.2721 R$ 125,68 
 AGUILAR & SANTOS LTDA 02.255.533/0001-40  5001378-69.2002.827.2729 R$ 135,00 
AGUINALDO DANTAS 087.811.761-04 0015100-28.2015.827.2722 R$ 120,50 
AHYLLES LOPES MONTENEGRO ANDREATTA 
LEMOS 

965.297.681-49 0021102-28.2016.827.2706 R$ 30,50 

 ALDEMIR RIBEIRO QUINTANILHA 025.645.091-93 5005115-07.2012.827.2737 R$ 11,00 
ALEXSANDRA ALVES FIGUEIREDO 031.793.751-08 0009780-40.2018.827.2706 R$ 499,44 
ANADIESEL S/A 01.018.332/0003-28 0003400-55.2015.827.2722 R$ 3.087,58 
ANTENOR FERREIRA NARCIZO 246.668.311-34 0011343-26.2015.827.2722 R$ 130,00 
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 ANTERO PEREIRA CAIXETA NETO 002.414.391-08 0046536-42.2019.827.2729 R$ 275,40 
ANTONIO TEIXEIRA MOTA 124.999.862-04 5013314-08.2013.827.2729 R$ 112,50 
BARBARA HELEN MACIEL GOMES 032.014.691-06 0030615-15.2019.827.2706 R$ 2.745,94 
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 

47.509.120/0001-82 5015531-24.2013.827.2729 R$ 31,50 

BWP PROMOCOES DE FESTAS E EVENTOS 
EIRELI 

03.182.475/0001-34  5000425-03.2005.827.2729 R$ 436,12 

CLARICE FERNANDES DE MORAES 772.422.621-00  0005594-34.2019.827.2707 R$ 713,56 
CLEIB FERNANDES DE FARIA FILHO  974.842.961-04 0016916-53.2017.827.2729 R$ 122,00 
CLODOALDO AGULHON 604.059.889-15 0000783-65.2019.827.2728 R$ 44.495,66 
CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES  076.829.191-75 0001549-15.2018.827.2709 R$ 137,24 
DANIELA DE OLIVEIRA 690.433.021-04 5005187-75.2013.827.2731 R$ 1.188,02 
DANIERES ALVES DE ARAUJO CASTRO 
BARBOSA 

436.581.644-68 5029858-71.2013.827.2729 R$ 155,06 

 DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA 015.666.041-50 0001305-52.2015.827.2722 R$ 154,78 
DINAMICA REPRESENTACOES COMERCIAIS 
LTDA 

01.877.150/0001-40 5037222-94.2013.827.2729 R$ 142,15 

DIVINO CANDIDO LUIZ 212.713.561-04 5002565-84.2012.827.2722 R$ 165,51 
DJALMA HENRIQUE AIRES FERNANDES 212.216.421-20 0024319-78.2014.827.2729 R$ 109,50 
DOLORES GIUVANNUCCI ALVES 044.305.301-49 0009925-04.2015.827.2706 R$ 141,50 
DOMINGAS PEREIRA LIMA DA SILVA 835.644.891-34 0004849-66.2016.827.2737 R$ 244,22 
E J FREIRE & CIA LTDA 09.479.574/0001-69 0001003-33.2019.827.2738 R$ 42,50 
E V RIOS 05.819.729/0001-08  5005429-61.2013.827.2722 R$ 150,88 
EDINEY GONCALVES UMBUZEIRO 028.786.098-16 5000549-78.2008.827.2729 R$ 124,96 
EDSON DIAS MEIRELES 706.008.981-05 0000487-61.2019.827.2722 R$ 332,32 
ELIAS ALVES DE ALMEIDA 187.509.821-68 0005132-77.2019.827.2707 R$ 531,52 
ELIOMAR NERES DA SILVA REIS 798.554.401-10 5000015-61.2008.827.2721 R$ 126,50 
FABIO RODRIGUES DE SOUZA 016.595.991-64 0034494-58.2019.827.2729 R$ 32,00 
FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.651.232/0001-63 0016624-73.2014.827.2729 R$ 473,27 
FRANK SILVIO PEREIRA DOS SANTOS 020.147.291-07 0002795-77.2018.827.2731 R$ 116,66 
GLAUCIENE PEREIRA CANTUARIO 036.416.681-90 0013742-28.2015.827.2722 R$ 128,36 
GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA 

09.665.939/0001-40 0004044-74.2015.827.2729 R$ 46,00 

HERMES SEBASTIAO AMORIM DE RIBAMAR 
MORAES 

610.897.961-53 0008193-40.2020.827.2729 R$ 395,53 

HUDSON LUCAS RODRIGUES 002.474.851-01 0022066-49.2016.827.2729 R$ 344,37 
J HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE 07.420.416/0001-08 0000879-83.2018.827.2706 R$ 125,50 
JOAO BATISTA LOPES 219.333.321-15 0030615-15.2019.827.2706 R$ 2.745,94 
JOSE LUIZ CEZAR 307.645.136-72 0006082-41.2019.827.2722 R$ 42,00 
JOSE NAZIOZENO DOS SANTOS 278.740.281-04 5038103-71.2013.827.2729 R$ 156,92 
JOSE PONTES DE CENA 626.268.251-15 0019882-78.2015.827.2722 R$ 38,50 
JOSE RIBAMAR CARDOSO 169.742.551-87 0006934-05.2018.827.2721 R$ 28,50 
JOSE RIBEIRO DA COSTA 013.362.558-38 0004667-30.2018.827.2731 R$ 6.644,88 
KATIA MARIKO AKICO 018.877.689-39 0001400-91.2019.827.2706 R$ 46,00 
LUCIANA REIS DA LUZ 012.486.351-59 0009780-40.2018.827.2706 R$ 499,44 
LUCIMAR BOTELHO GUIMARAES 014.226.461-06 0008070-86.2018.827.2737 R$ 38,00 
MANOEL SOARES DA SILVA 277.549.791-87 5012048-83.2013.827.2729 R$ 104,50 
MARCELLA DE SOUZA OLIVEIRA 024.855.631-28 0045594-10.2019.827.2729 R$ 229,46 
MARCIA DA SILVA MIRANDA 977.993.351-49 0016896-54.2015.827.2722 R$ 114,50 
MARCO AURELIO FERREIRA DE BRITO 705.775.101-00 0033554-93.2019.827.2729 R$ 93,50 
MARCOS GARCIA MIRANDA 431.602.049-87 5002524-67.2010.827.2729 R$ 239,36 
MARIA APARECIDA MEDRADO WATANABE 329.983.921-72 0002054-64.2018.827.2722 R$ 38,00 
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA 515.561.701-49 0005053-92.2015.827.2722 R$ 114,50 
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MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA 507.969.921-34 0007448-55.2018.827.2721 R$ 28,50 
MARIA DA PAZ MOURA DE SOUZA 389.137.391-00 0005064-24.2015.827.2722 R$ 119,00 
MARIA DAS GRACAS FERREIRA 546.828.941-53 0007451-10.2018.827.2721 R$ 20,50 
MARIA DE LOURDES MUSA DE LUNA FREIRE 345.109.237-91 0027364-56.2015.827.2729 R$ 173,95 
MARIA DO CARMO LEOCADIA BARBOSA 427.165.001-34  5000177-76.2006.827.2737 R$ 85,00 
MARIA HELENA MARTINS CHAGAS 575.985.331-72 0017589-81.2018.827.2706 R$ 155,00 
MARIA RITA BORGES PEREIRA 359.199.731-53 0006036-91.2015.827.2722 R$ 115,50 
MEZAQUE BECKER 363.948.743-53 5006868-86.2013.827.2729 R$ 146,46 
MIGUEL GOMES DA SILVA 907.544.171-15 0002334-35.2018.827.2722 R$ 972,62 
NAPOLIAO FREIRE DE GOIS 405.345.884-68 0001860-09.2019.827.2729 R$ 119,46 
NILTON TIAGO DE SOUZA 649.263.201-00 0002523-03.2019.827.2714 R$ 111,34 
PAPELARIA EBENEZER LTDA 33.308.164/0001-30 0020205-62.2015.827.2729 R$ 803,82 
PEDRO HENRIQUE FEITOSA OLIVEIRA 027.012.231-13 0011181-34.2020.827.2729 R$ 4.394,80 
RAIMUNDO JOELMIR GOMES DA SILVA  013.723.791-00 0000308-30.2019.827.2722 R$ 118,83 
RAYANE PEREIRA FURTADO 031.320.701-14 0010685-60.2019.827.2722 R$ 174,47 
ROGERIO LUCIANO FONTANA 599.807.101-87 5001150-81.2013.827.2738 R$ 2.155,50 
RONECARLOS PEREIRA DOS SANTOS 074.724.841-99 5001150-81.2013.827.2738 R$ 2.155,50 
RONI MARTINS DE SOUSA 025.749.601-73 0000674-57.2015.827.2739 R$ 34,50 
ROSSANE MATOS TEIXEIRA 017.485.351-37 0027305-63.2018.827.2729 R$ 134,67 
RUI CARLOS DE SIQUEIRA 371.306.921-20 5009521-32.2011.827.2729 R$ 217,43 
SALOMAO JARDIM DE SOUSA 126.194.501-87 5009777-72.2011.827.2729 R$ 159,66 
SEBASTIAO MARQUES MENDES DE SOUZA 382.675.271-68 5030045-79.2013.827.2729 R$ 106,69 
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA 492.479.131-87 0033991-13.2014.827.2729 R$ 109,50 
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 
HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

33.068.883/0002-01 0001615-76.2016.827.2737 R$ 19,50 

SONIA BATISTA DO NASCIMENTO SANCHES 902.389.821-49 0021101-29.2015.827.2722 R$ 106,50 
THIAGO DA SILVA COSTA 010.429.621-62 0020608-52.2015.827.2722 R$ 125,95 
VALDETE CORDEIRO DA SILVA 385.980.354-91 0016257-49.2014.827.2729 R$ 30,50 
VALDIVINO SALES CABRAL 330.569.861-68 5012566-94.2013.827.2722 R$ 156,68 
VALZIMAR DA SILVA ROCHA 047.653.871-86 0006224-82.2018.827.2721 R$ 121,36 
VERONILIA BEZERRA 815.080.341-68 5026351-05.2013.827.2729 R$ 186,12 
VILSON ALMEIDA ARAUJO DA SILVA 998.095.911-87 0003045-97.2015.827.2737 R$ 44,00 
WANGIVAL DANTAS DE ARAUJO 472.735.501-91 5005187-75.2013.827.2731 R$ 1.188,02 
WEBER ATAIDES FERNANDES 01.838.607/0001-08 0000650-50.2014.827.2711 R$ 1.194,86 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GLACIELLE BORGES TORQUATO 
 

VICE-PRESIDENTE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA 
 

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

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO  
CILTON (Vogal) 
 

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

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

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

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

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

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

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

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

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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