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SEÇÃO JUDICIAL 
1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 584/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 10 de março de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
12/03/2021 à 19/03/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
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Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 12/03/2021 às 11h59 do dia 19/03/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Janete Barbosa de Santana Brito, técnico judiciário, lotado(a) na 1ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone/WhatsApp (63) 9 9971-
7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José João Hennemann, telefone (63) 9 9253-1909, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63) 9 9225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte e um (10/03/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos Busca e Apreensão - Processo nº 0003871-
48.2017.8.27.2707, chave para acesso: 334186168217, que tem como Exequente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 52.568.821/0001-22 e Executado(a): 
KELIANE ARAUJO GUIMARÃES, brasileira, autônoma, inscrita no CPF/MF sob nº 700.431.781-11, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. E por este meio, cita-se a executada, na forma do artigo 513, § § 2º e 4º, do CPC/2015, para cumprimento da 
sentença no prazo de 15 (quinze) dias, ou seja, para pagar o valor do débito devidamente corrigido, nos termos dos cálculos 
apresentados pela parte exequente, no valor de R$ 6.878,25 (seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 
Tudo nos termos do r. despacho lançado no evento 88 a seguir transcrito: I - Intime-se a parte executada, na forma do artigo 513, 
§ § 2º e 4º, do CPC/2015, conforme for o caso, para cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, ou seja, para pagar 
o valor do débito devidamente corrigido, nos termos dos cálculos apresentados pela parte exequente. II - Decorrido o prazo 
assinalado sem que tenha havido o pagamento voluntário, ao montante da condenação será acrescida multa de 10% (dez por 
cento) sob o débito executado e honorários advocatícios em igual percentual, à luz do disposto no art. 523, § 1º, do NCPC. III - 
Ato sucessivo ao determinado no item II deste despacho, transcorrido o prazo, inerte o devedor, intime-se a parte exequente 
para colacionar planilha do débito atualizada, devidamente acrescida de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 
10%. IV - Após, observando-se o valor perseguido, devidamente acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 
10%, REALIZE-SE consulta e bloqueio através dos sistemas BACENJUD. V - Advirta-se à parte executada que, transcorrido o 
prazo ora determinado, inicia-se, de pronto, o curso do prazo para que seja ofertada a competente impugnação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, caput, do NCPC). VI - Caso o processo se encontre com situação 
de baixado, proceda-se a secretaria da Vara com os expedientes necessários para a reativação e evolução de classe para 
Cumprimento de Sentença. OBSERVAÇÕES: A intimação da parte executada deverá ocorrer consoante previsão do artigo 513, 
§ § 2º e 4º, do CPC/2015, a depender de cada caso concreto: § 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo 
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando 
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; 
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. IV - por edital, 
quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for 
formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta 
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com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 
e no § 3º deste artigo. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de 
Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de março de 2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que 
digitei e conferi. Juiz Titular JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Busca e Apreensão - Processo nº 0002191-
28.2017.8.27.2707, chave para acesso:  860964873417, que tem como Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S/A, instituição financeira, com sede em São Paulo, Capital, à Rua Amador Bueno, nº 474 – Bloco C, 1° andar, 
Santo Amaro - CEP 04.752-901, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 07.707.650/0001-10 e Requerida: LEYDIANE DE SOUSA 
DANTAS, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n.º 385815 - SSP/GO, e do CPF n.º 006.589.021-30, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. E por este meio, cita-se a requerida, de todos os termos da presente ação e da Apreensão do 
veículo a saber: GM - CHEVROLET, modelo CELTA SPIRIT 1.0 MPF, cor BRANCA, placa NYL8649, ano 2010/2011, Chassi 
9BGRX48F0BG258800, bem assim, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, caso queira, apresentar resposta, sob pena de se 
presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (§ 3º do art. 3º, Dec. Lei. n. 911/69 c/c arts. 341 e 344 
NCPC). Tudo nos termos da r. decisão lançada no evento 05, parte dispositiva a seguir: DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 
fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a BUSCA E APREENSÃO do veículo 
marca GM - CHEVROLET, modelo CELTA SPIRIT 1.0 MPF, cor BRANCA, placa NYL8649, ano 2010/2011, Chassi 
9BGRX48F0BG258800, no endereço declinado na inicial ou em qualquer lugar onde se encontre, devendo o mesmo ser 
entregue ao depositário público ou à pessoa indicada pela parte autora, com as cautelas legais, até nova deliberação judicial. 
AUTORIZO a requisição de força policial, se necessária, mediante apresentação de cópia da presente decisão às autoridades 
competentes. PROMOVA-SE a restrição judicial do veículo via RENAJUD (Decreto-Lei n. 911/69, § 9º do art. 3º). ADVIRTA-SE a 
parte ré que deverá cumprir com exatidão a presente decisão, bem como não criar embaraços à sua efetivação (NCPC, art. 77, 
IV), sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, que FIXO no limite máximo de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, após o trânsito em julgado desta decisão, SEM 
PREJUÍZO das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (NCPC, art. 77, §§ 2º, 3º). CIENTIFIQUE-SE a parte ré que, no 
prazo de 05 (cinco) dias, depois de efetivada a busca e apreensão do veículo/motocicleta, poderá exercer a faculdade de 
PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE (parcelas vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo 
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não haja o pagamento integral pelo 
devedor, defiro o pedido da consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo, objeto da presente ação, em 
favor do proprietário fiduciário, com fundamento no § 1º, do art. 3º do Dec. Lei 911/69, na nova redação conferida pela Lei 
10.931/04. Caso opte pelo pagamento integral da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), PROCEDA-SE o depósito 
judicial do valor do débito, incluídas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais ARBITRO à hipótese, 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. FICA NOMEADA a Caixa Econômica Federal como depositária. Depois de 
cumprido o ato de constrição/apreensão, CITE-SE a parte requerida de todos os termos da demanda para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, caso queira, apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela parte autora (§ 3º do art. 3º, Dec. Lei. n. 911/69 c/c arts. 341 e 344 NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. E do r. DESPACHO 
a seguir transcrito: Tendo em vista que as tentativas de citação da requerida tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do 
NCPC, defiro a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como 
curador especial para defender os interesses da requerida citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do 
art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 
(trinta) dias, prazo já deferido em dobro (artigo 186, CPC). Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ 
CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas 
publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de março de 
2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da 
Vara Cível de Araguatins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
DANOS MATERIAIS - Processo nº  0002324-02.2019.8.27.2707 , chave para acesso: 942890753019, que tem como 
Requerente: VILSIMAR ALVES LEAL, brasileiro, solteiro, funcionário público, portadora da Cédula de Identidade RG nº 630.986 
2ª Via SSP/TO, devidamente inscrita no CPF sob o n° 156.225.252-68 e Requerida: VERONCLEY VENTURA CÂMARA, 
brasileiro, casado, cadastrador, inscrito no CPF sob nº 864.972.601-10, portador da carteira de identidade RG sob nº 394.850 
SSP/PA, atualmente em lugar incerto e não sabido. E por este meio, cita-se a requerida VERONCLEY VENTURA CÂMARA, de 
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todos os termos da presente ação, bem assim, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, caso queira, apresentar resposta, sob 
pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, arts. 334, 335, I, e 344 c/c 341). 
Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: Defiro a citação por edital da parte requerida que está em local incerto e não 
sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, nomeio como curador especial para defender os interesses da 
parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da 
presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas 
publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de março de 
2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR - Titular da 
Vara Cível de Araguatins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de COBRANÇA - Processo nº 0003679-
18.2017.8.27.2707, chave para acesso: 408957269417, que tem como Requerente: AUTO POSTO COIMBRA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.990.794/0001-25 e Requerido: MOISES RIBEIRO DA COSTA, 
brasileiro, devidamente inscrito no CPF sob o nº. 013.539.571-28, atualmente em lugar incerto e não sabido. E por este meio, 
cita-se a requerida, de todos os termos da presente ação, bem assim, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, caso queira, 
apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, arts. 
334, 335, I, e 344 c/c 341). Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: Defiro a citação por edital da parte requerida que 
está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, nomeio como curador especial para 
defender os interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do 
NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o 
presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, 
aos 11 dias do mês de março de 2021. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Juiz JOSÉ CARLOS 
TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível de Araguatins. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA KÁSSIO SOARES BARBOSA, brasileiro, unido estavelmente, funcionário público, nascido aos 26/05/1999, em 
Dianópolis-TO, filho de Eliene Soares Barbosa e Carlos Féliz Barbosa e BRENDA SILVA GOMES (Vítima), brasileira, unida 
estavelmente, desempregada, nascida aos 20/07/1993, em Dianópolis-TO, filha de Neusa da Silva Bezerra e Custódio 
Fernandes Gomes, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta 
Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo 
Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002099-
18.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto , aplicando analogicamente o Código de Processo 
Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c 
artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da medida e a extinção da presente cautelar, 
informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas 
ofensas ou perigo de agressão. Caso não seja encontrada, intime por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 
prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de praxe. Dianópolis, 09 de março de 2021. Baldur Rocha Giovannini - 
Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 10 de março de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Noais, Servidora 
da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito, digitei, conferi e assinei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 60 (sessenta) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA JUAN RAMON SOARES DA SILVA, brasileiro, união estável, desempregado, RG 14.975.420-57, SSP/TO, filhode 
HÉLIO MOISÉS DA SILVA e de DINALVA GOMES SOARES, nascido em 28/08/1995, natural de Barreiras -BA, residente em 
local incerto e não sabido, para no prazo de sessenta (60) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, 
localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim 
de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000195-31.2018.8.27.2716, conforme resumo abaixo 
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transcrito: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTEa pretensão punitiva manifestada na denúnciae, por conseguinte CONDENO 
o acusado JUAN RAMON SOARES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003.Diante das 
circunstâncias judiciais acima analisadas, as quais são favoráveis ao acusado, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano e do 
máximo de 03 (três) anos de detenção e multa, e com base nos princípios da suficiência e da proporcionalidade, fixo a pena-
base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, tendo em vista a 
pena de detenção aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.No caso, presentes os requisitos legais, na forma do 
artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso, uma prestação pecuniária 
de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º, do CP). Diante disso, fixo o valor de 
R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de honorários em favor do Dr. Emitério Marcelino Mendes Neto, pela atuação como 
advogado dativo neste processo, conforme ata de audiência de evento nº 97, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, 
sendo proporcional o referido valor quanto a atuação. Acresça-se que, conforme entendimento jurisprudencial,2na fixação de 
honorários pela atuação como advogado dativo. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: I) preencha-se o Boletim individual, 
encaminhando-o ao Instituto de Identificação e INFOSEG; II) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; III) ao contador para o 
cálculo da pena de multa; IV) comunique-se ao TRE para fins previstos no art. 15, II, da Constituição Federal; V) intime-se o réu 
para pagamento da multa no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos termos do art. 50 do CP; VI) designe-
se audiência admonitória para a fixação das condições de cumprimento da pena; VII) extraia-se cópia dos documentos 
necessários e expeça-se guia de execução penal, com a formação de autos de execução. P.R.I.C. Dianópolis-TO, 03 de 
dezembro de 2019. BALDUR ROCHA GIOVANNINI Juiz de Direito ". Paraconhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 10 de março 
de 2020. Eu, Terezinha Amélia de Novais, matrícula 191545, Servidora da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e 
assinei. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0000060-11.2021.8.27.2717/TO 
AUTOR: THAYLA LORRANE COUTINHO BISPO 
AUTOR: LUCAS FERNANDES PEREIRA DA SILVA 
RÉU: LUCINDA FLECK KOCHENBORGER 
RÉU: IEDO KOCHENBORGER 
EDITAL Nº 2314547 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.  
A Doutora Keyla Suely Silva da Silva, Juíza de Direito desta Comarca de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da 
lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, 
se processam os autos de Usucapião nº 0000060-11.2021.8.27.2717 (chave do processo nº (719519716721), promovido por 
THAYLA LORRANE COUTINHO BISPO e LUCAS FERNANDES PEREIRA DA SILVA, em face de LUCINDA FLECK 
KOCHENBORGER e IEDO KOCHENBORGER. Para a citação dos possíveis interessados, bem como dos herdeiros de IEDO 
KOCHENBORGER,  brasileiro, CPF 183.155.429-15, nascido em 14/04/1945, para, querendo, contestarem o pedido inicial no 
prazo de 15 (quinze) dias. Keyla Suely Silva da Silva Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 09 de março de 2021. Eu,__________Silmar de Paula, Escrivão Judicial o digitei 
Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
 

GURUPI 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 597/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de março de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Ato nº 045, de 03 de Fevereiro de 2021, da lavra da Excelentíssima Senhora Defensora Pública-Geral, 
Estellamaris Postal, publicado no Diário Oficial nº 5782, de 05 de Fevereiro de 2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000022248-9; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar o servidor VITOR HUGO NUNES RODRIGUES??, Analista Jurídico da Defensoria Pública, ora cedido ao Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, na Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Crimes 
Dolosos contra a Vida da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 05 de Fevereiro de 2021. 
Art. 2º - Revogar a Portaria Nº 341/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de fevereiro de 2021. 
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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
NILSON AFONSO DA SILVA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor  LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Meritíssimo, Juíz de Direito nesta Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o indiciado e a vítima   CIDNEY RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, lavrador, nascido aos dias 02/02/1971, natural de Tocantinopolis/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido e 
URIAS DAMACENO, brasileiro, solteiro, lavrador, atualmente em lugar incerto e não sabido para tomar conhecimento da teor 
da respeitável sentença lançada no evento 10 dos autos nº 00009174120188272724, para querendendo, impetrar recurso no 
prazo da lei. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MM. 
Juíz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste 
Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte um. Eu, Maria Celia Milhomem Marinho  Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0002188-53.2020.8.27.2712 
Requerido: GLEUDO DOS REIS COSTA 
Vítima: MARIA SOARES MENDES FILHA  
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido GLEUDO DOS REIS COSTA, brasileiro, 
casado, nascido 05/07/1978, natural de Imperatriz/MA, Inscrito no CPF nº 005.905.073-03, residente na Rua Principal, nº 18, em 
frente ao Bar do Claudio, Bairro Grotão, Sítio Novo do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, no prazo de 15 
(quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 18), que julgou 
procedente medida protetiva de urgência já deferida em Decisão do evento n. 7, a MARIA SOARES MENDES FILHA, e caso 
queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, 
inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas 
protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da 
ação principal. [...] Itaguatins, TO, 28/07/2020. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito”. E, para 
que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MMª. Juíza expedir este Edital, 
que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 09/03/2021 (aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001294-75.2019.8.27.2724 
Requerido: ALEX FRANCA SENA 
Vítima: MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido ALEX FRANCA SENA, brasileiro, solteiro, 
nascido em 12/03/1980, natural de Guarulhos/SP, Filho de Milton Rosa de Sena e Vera Lúcia França de Sena, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 28732971 SSP/SP e CPF n° 297.164.298-43, com endereço no Povoado Fazenda Reis, vizinho do 
seu Adriano, no caminho do ribeirão angico, Zona Rural, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, no prazo de 15 
(quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 20), que julgou 
procedente medida protetiva de urgência já deferida em Decisão do evento n. 6, a MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 
, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c 
art.355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as 
medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em 
julgado da ação principal. [...] Itaguatins, TO, 19/06/2020. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito”. 
E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MMª. Juíza expedir 
este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte e um (09/01/2021). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Meritíssimo, Juíz de Direito nesta Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o agressor e vitima abaixo qualificados, do inteiro teor da respeitável 
sentença lançada no evento nº 25 anexa nos autos mencionados, para, querendo impetrar recurso, no prazo de 
lei FRANCIMAR  DO VALES SILVA, brasileiro, união estável, agricultor CPF nº 003.578 881-03, filho de Raimundo Xavier da 
Silva e Maria do Vales Silva e ANTONIA BEZERRA DE SOUSA, brasileira, amasiada, lavradora, CPF nº 030.570.141-00, RG nº 
055917092015-0, ambos atualmente em local incerto e não sabido. Os autos encontram-se registrado em nosso sistema com o 
n°. 0001850-14.2018.827.2724, podendo ser acessado através do link: http://eproc.tjto.jus.br, para devidas consultas e 
acompanhamento que entender necessários. E, para que chegue ao conhecimento das partes e que no futuro ninguém alegue 
ignorância, mandou a MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da 
Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um. Eu, Maria Celia Milhomem Marinho  Silva, Escrivã Judicial, o digitei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Autos nº 0001895-18.2018.8.27.2724 
Requerido: MATEUS PINTO PEREIRA 
Vítima: JHENNIFER DA SILVA ALVES 
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o requerido MATHEUS PINTO PEREIRA , brasileiro, 
solteiro, autônomo, nascido aos 15/11/1995, natural de Imperatriz/MA, filho de Terezinha de Jesus Pinto Pereira, residente e 
domiciliado na Rua Beira Rio, Geleira, venda de gelo, Bairro Beira Rio, Imperatriz/MA, atualmente em local incerto e não 
sabido, no prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em 
epígrafe (ev. 35), que julgou procedente medida protetiva de urgência já deferida em Decisão do evento n. 8, a JHENNIFER DA 
SILVA ALVES, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Diante do exposto, com fulcro no 
art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter 
as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em 
julgado da ação principal. [...] Itaguatins, TO, 15/02/2020. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito”. 
E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MMª. Juíza expedir 
este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 09/03/2021 (nove dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

PALMAS 
3ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA MM Juiz de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação Tutela e Curatela - 
Nomeação Nº 0029115-10.2017.8.27.2729/TO, a qual declarou a interdição de ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA, nos termos 
da sentença cujo dispositivo é o seguinte: SENTENÇA "... DO DISPOSITIVO ISSO POSTO, em consonância com o parecer do 
Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de ELIZÂNGELA 
BARBOSA DA SILVA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza 
“patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar 
com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e 
instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; 
artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela 
permitir, a quem caberá zelar pelos interesses da interditanda, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 
755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de MARIA HELENA 
BARBOSA, que deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do 
respectivo ano  (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da 
interditanda sem autorização judicial. Com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito.  Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
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imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e 
na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 
(uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas à vista da gratuidade judiciária 
deferida no Evento 16. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida. Após o trânsito em 
julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo e arquivem-se os autos observando as cautelas de praxe. Ciência ao 
MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema. ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA - Juiz de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da 
Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 16 de outubro de 2020. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito em Substituição Automatica da 3ª Vara de Família e 
Sucessões de Palmas do Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, na ação de 
Curatela n.º:0022873-64.2019.8.27.2729, virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se 
processam os autos da ação supramencionada, a qual declarou a interdição de ANDERSON GONÇALVES DE ARAÚJO, nos 
termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: "SENTENÇA: ISSO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério 
Público, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de HANDERSON 
GONÇALVES DE ARAÚJO e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza 
“patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar 
com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e 
instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; 
artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela 
permitir, a quem caberá zelar pelos interesses do interditando, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 
755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de MARINEIDE GLÓRIA DE 
ARAÚJO, que deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo 
ano  (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens do interditando 
sem autorização judicial. Com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do 
mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente 
publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e 
no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do 
interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas à vista da gratuidade judiciária que ora defiro à 
requerente nos termos do art. 98, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de pretensão 
resistida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo e arquivem-se os autos observando as cautelas 
de praxe. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir 
o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar 
uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 28 de outubro de 2020. 
 

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), na 
forma da Lei... Determina à INTIMAÇÃO do executado: ABRAÃO CAVALCANTE LIMA – CNPJ/CPF: 08721050163, 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 00295813320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  para a  parte 
Executada para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 
10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez 
por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil. CIENTIFIQUE-SE que o cumprimento 
voluntário da obrigação no prazo mencionado isentará o devedor de pagar os honorários de advogado pertinentes ao 
cumprimento da sentença, além da multa de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 
honorários incidirão sobre o restante do valor, nos termos do art. 523, §2º do CPC; FICANDO CIENTE, a Executada, que 
decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (art. 
520, §1º, do CPC/15). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 10 de março de 2021. (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: ROSA PAULA DA SILVA, CPF/CNPJ: 525.667.222-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00279984720188272729, 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). 20180003184, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180003185 inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP;  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.952,50 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLEIDIANE SANTOS RIBEIRO, CPF/CNPJ: 01013701135; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00156121920178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20170013903, datada(s) de 
05/02/2014, referente ao TLF, 20170013904, datada(s) de 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 1.379,41 (Um Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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: A. A. DE AGUIAR AIRES, CPF/CNPJ: 18352904000141; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00537196420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20190030235, datada(s) de 
06/03/2017, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.090,93 (Quatro Mil e 
Noventa Reais e Noventa e Três Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NILTON SÉRGIO, CPF/CNPJ: 03372162153; por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00108704320208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20190003241, datada(s) de 06/03/2017, referente ao 
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IPTU, 20190003242, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP, 20190003243, datada(s) de 04/01/2019, referente ao 
IPTU - REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.983,71 (Dois Mil e Novecentos e 
Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI, CPF/CNPJ: 
21153678000184; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00113398920208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º J-
2889/2019, datada(s) de 12/09/2019, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 10.699,62 (dez mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLUBE DE COMPRAS AMERICA INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA, CPF/CNPJ: 06327838000170; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00399707720198272729, 
que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º J-4382/2017, datada(s) de 17/07/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.333,09 (dezoito mil trezentos e trinta e tres reais e nove 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NEUZA NUNES DE SOUZA E CIA LTDA ME, CPF/CNPJ: 
10235952000148; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00391119520188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 
20180006397, datada(s) de 06/03/2017, referente ao TLF, 20180006398, datada(s) de 06/03/2017, referente ao TLS; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.939,68 (Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais 
e Sessenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo 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 
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conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 
52514627000164; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00114801120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º J-
2974/2019, datada(s) de 24/09/2019, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 13.292,77 (treze mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLAUDIO PEREIRA FEITOSA, CPF/CNPJ: 01962024180; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00085043120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20190010000, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU , 20190010001, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP, 20190010002, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU – REV, 20190010003, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU - REV, 20190010004, inscrita 
em 06/03/2017, referente ao COSIP, 20190010005, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.765,66 (Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e 
Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO NONATO A. COELHO, CPF/CNPJ: 58666257172; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00383783220188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20180005939, 20180005940, 
datada(s) de 06/03/2017, referentes ao IPTU, 20180005941, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.451,17 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e 
Dezessete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4920 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2021 13 

 

 
 

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: RAIMUNDO NONATO A. COELHO, CPF/CNPJ: 58666257172; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00383783220188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20180005939, 20180005940, 
datada(s) de 06/03/2017, referentes ao IPTU, 20180005941, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.451,17 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e 
Dezessete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TRENCH HOUSE MARCENARIA E SERRALHERIA ARTESANAL LTDA, 
CPF/CNPJ: 05584755000102; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00388396720198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(S). º J-3888/2017, datada(s) de 10/07/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 62.109,53 (sessenta e dois mil cento e nove reais e cinquenta e tres centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: W R CONFECCOES LTDA - LOJAS FAMA, CPF/CNPJ: 12267595000397, 
e seu sócio coobrigado: HERICO REZENDE DANTAS, CNPJ/CPF: 03427829162; por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00475843620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º C-1696/2019, datada(s) de 25/04/2019, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.450,31 (treze mil quatrocentos e cinquenta 
reais e trinta e um centavos)que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PALMASERV - INFORMATICA E ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 
07296565000107; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00241029320188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 
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20180002317, datada(s) de 06/03/2017, referente a TX LIC FUNCIONAMENTO, 20180002318, datada(s) de 06/03/2017, 
referente ao TX LIC SANITARIA ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.738,24 (Três Mil e 
Setecentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ: 07783016000167; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00243655720208272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º J-210/2017, datada(s) de 31/01/2017, referente a tributos e acessórios; cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 61.744,68 (sessenta e um mil setecentos e quarenta e quatro 
reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO JOSE BATISTA NETO, CPF/CNPJ: 30774217120; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00008119320208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20190001889, inscrita em 
06/03/2017, referentes ao IPTU , 20190001890, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP, 20190001891, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU – REV, 20190001892, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU, 20190001893, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP, 20190001894, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU - REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 9.899,02 (Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Dois Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AVELINA RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 51558645187; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00497158120198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20190028931, 20190028932 
inscritas em 04/01/2019, referentes ao IPTU – REV, 20190028933, inscrita em 22/07/2016, referente ao IPTU, 20190028934, 
inscrita em 22/07/2016, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.455,64 
(Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco 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 
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penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RICARDO FREITAS VALLE, CPF/CNPJ: 41364090104; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50028826120128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20110006869, inscritas em 
21/1/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.367,94 (um mil 
trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos),  que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 06608183291; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00039098620208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º 20190001227, 20190001228, 
inscritas em 06/03/2017, referentes ao IPTU, 20190001229, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU - REV ; cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 12.050,12 (Doze Mil e Cinquenta Reais e Doze Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do SÓCIO: JOAO PAULINO CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 38702940868; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc – 50020122120098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 2130789206519, inscrita em 22/01/2006, 
referente ao TXL FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 703,44 (setecentos e três 
reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AZOR XAVIER FERRO JUNIOR, CPF/CNPJ: 37542508172; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50217687420138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º C-1046/2012, datada(s) de 
05/06/2012, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 17.815,43(dezessete 
mil oitocentos e quinze reais e quarenta e tres centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A N F COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
CPF/CNPJ: 05368678000145, e dos sócios coobrigados: JOAO ALVES FILHO, CPF: 22272717870, e MARIA DO SOCORRO 
DOS SANTOS, CPF: 22584132818; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50226962520138272729, que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). º C2389/2012, datada(s) de 16/10/2012, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 1.329,99(um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
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: G.T.W. ELETROMECANICA LTDA - EPP, CPF/CNPJ: 02890336000100, e 
do sócio coobrigado: KLEBER BASSIGA, CPF: 03502192650; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50006683920088272729, 
que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-268/2008, inscrita em  12/03/2008, referente ao PROCON; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7669,01 (sete mil seiscentos e sessenta e nove e um centavo),que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
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: DINIZ MAGALHAES FONTOURA JUNIOR, CPF/CNPJ: 86909436172; por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00346481820158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150012663, inscrita em  
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27/04/2015, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 569,38 
(Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA GOMES FLORÊNCIO, CPF/CNPJ: 91400350182; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00278608520158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150008467, inscrita em  
12/05/2015, referente ao IPTU, 20150008468, inscrita em  12/05/2015, referente ao IPTU, 20150008469, , inscrita em  
12/05/2015, referente ao IPTU , 20150008470, inscrita em  12/05/2015, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 830,21 (Oitocentos e Trinta Reais e Vinte e Um Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PANAPROGRAM.COM - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS 
LTDA, CPF/CNPJ: 07864193000259, e do(s) sócio(s) coobrigado(s): SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, CNPJ/CPF: 
65220315749, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00242207420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-
398/2014, J-399/2014, J-401/2014, J-402/2014, datada(s) de 05/08/2014, referente ao PROCON; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.843,09(quinze mil oitocentos e quarenta e tres reais e nove centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WEVS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 
07626493000119, e dos sócios coobrigados: JÉFERSON SILVA DE CASTRO, CNPJ/CPF: 56476221191, MARCIA FERREIRA 
VALADARES CASTRO, CNPJ/CPF: 50507290178, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50129922220128272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-61/2012, datada(s) de 02/04/2012, referente ao IDNR; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 90.499,83(noventa mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e tres 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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 
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termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: : 50001039820108272731 
Acusado; JUAREZ MOREIRA DA SILVA 
Infração; Art. 14, da Lei n° 10.826/03 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o virem, ou dele tiver em prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra o sentenciado o JUAREZ MOREIRA DA SILVA, brasileiro, união estavél, auxiliar de 
produção, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 05/10/1980, filho de Valdemar Moreira da Silva e Luzia Aparecida da 
Silva o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita:”Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 
7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) 
execução(ões) penal(is)”. Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 11 de Março 2021. (11/03/2021). Eu (Angel Yuri 
Marques Meneses, Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Intimações aos advogados 

Divórcio Litigioso Nº 0007584-51.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: MARILEI BARZOTTO PIAS 
RÉU: FLADEMIR CAVALHEIRO PIAS 
INTIMAÇÃO: Tendo em vista tratar-se de processo eletrônico, fica o Advogado do requerido dr. Luiz Fernando Pias- OAB/RS 
26.448, INTIMADO(A) para que realize seu cadastro no SISTEMA EPROC, conforme orientação que segue: O CADASTRO DE 
USUÁRIO NO EPROC se dá em duas etapas: 1º PASSO: REALIZAR O PRÉ-CADASTRO: inicie o pré-cadastro colocando o 
número de seu CPF e clique em consultar. Se você ainda não tem seus dados cadastrados no Tribunal de Justiça do Tocantins, 
aparecerá um formulário, preencha TODOS os campos e clique em salvar. CASO JÁ TENHA SEUS DADOS CADASTRADOS 
NO SISTEMA (isso pode ser verificado descendo a barra de rolamento ao final da página) apenas siga para o próximo passo. 
Obs: os campos de CONTATO - TELEFONE e EMAIL são OBRIGATÓRIOS, caso haja alguma divergência em seus dados ao 
validar entraremos em contato, se os dados já previamente cadastrados não estiverem corretos entre em contato pelo nosso 
atendimento para realizar a devida alteração: Telefones: (63) 3218-4248/4388 e 99989-1766 (Plantão suporte e-proc). Email: 
processoeletronico@tjto.jus.br. 2º PASSO: VALIDAÇÃO DO CADASTRO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO: Conforme 
Portaria n° 116/2011 (alterada pela Portaria n°. 3413 de 24 de Agosto de 2016 - DJ 3888) o encaminhamento da documentação 
para validação do pré-cadastro se dará das seguintes formas: 1. Pelo comparecimento pessoal na sede do Tribunal de Justiça, 
munido de CÓPIAS de identificação profissional (RG, CPF e identificação profissional ou documento funcional do solicitante) de 
segunda a sexta, das 8 às 11h e das 13 às 18h ou; 2. Enviando a documentação (cópias do RG, CPF e identificação profissional 
ou documento funcional do solicitante) previamente por e-mail para o endereço: (distribuicao@tjto.jus.br) sendo que o solicitante 
terá 3 (três) dias para entregar pessoalmente ou encaminhar as cópias autenticadas da documentação via correios, no endereço: 
Protocolo do Tribunal de Justiça - Diretoria Judiciária. Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praças dos Girassóis, s/n, Palmas -
TO.CEP: 77.015-007. OBS: Em qualquer das formas, o cadastramento somente será validado durante o horário de 
funcionamento do Tribunal, não havendo validação de cadastro durante o plantão. CONTATOS SUPORTE E-PROC/DIJUD: (63) 
3218-4388/4248/4481 e Plantão: (63) 9989-1766. BEM COMO, FICANDO TAMBÉM INTIMADO para que especifique, 
fundamentada e detalhadamente as provas que pretendem produzir, ficando advertido que, caso não se manifeste, o feito será 
julgado no estado em que se encontra, bem assim que requerimentos genéricos de prova não serão admitidos. Tudo de acordo 
com o despacho lançado ao evento 05 dos autos- Paraíso do Tocantins/TO, 11/03/2021- Maira Adriene Azevedo Resende 
Rocha- Técnica Judiciária. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4920 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2021 19 

 

 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL Nº 2345349 - DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
1ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível desta 
Comarca de Pedro Afonso-TO, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da ação Interdição nº: 0002389-
50.2018.8.27.2733, ajuizada por EDILSON PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, agente comunitário de saúde, nascido em 
04.09.1970, filha de VITORIA PEREIRA DA SILVA e JOÃO PINHEIRO DA SILVA, portador da CIRG nº 7.129, SSP/TO, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas nº 380.614.302-15, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 677, Setor Aeroporto, Bom Jesus 
do Tocantins/TO, em face de JOSÉ ADONEL PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 22.07.1962, filho de 
VOTORIA PEREIRA PINHEIRO e JOÃO PINHEIRO DA SILVA, portador da CIRG nº 1.081.266, SSP/TO, e inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas CPF n. 389.402.051-20, residente e domiciliado no mesmo endereço que o Requerente,. Pela Juíza, no 
evento-16, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: DISPOSITIVO ISTO POSTO, pelo contexto fático e 
probatório dos autos, com amparo no art. 754 e seguintes do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e DECRETO a INTERDIÇÃO de JOSÉ ADONEL PINHEIRO DA 
SILVA, declarando – o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente todos e quaisquer atos da vida civil, nomeando para o 
munus de sua curatela seu irmão EDILSON PINHEIRO DA SILVA. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se 
imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se 
a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizado a vender bens do 
interditando sem autorização judicial.   Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente interdição 
junto ao Registro Civil do interditado. Defiro a gratuidade da justiça. Publique – se. Intimem – se. Cumpra – se. Após o trânsito 
em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Pedro Afonso - TO, datado e certificado pelo 
sistema E-proc. Documento eletrônico assinado por LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.  E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Pedro Afonso-TO, aos 10 de março de 2021. Eu, Lucileide Carvalho Nunes – Diretora de Secretaria, que o digitei e 
conferi. 
 

Às partes e aos advogados 
Processo nº: 00020080820198272733 
Ação: Ação de Alimentos 
Autor: Maycon Rodrigues da Silva, neste ato representado por sua genitora,Maria José Rodrigues de Almeida Neta 
Advogada: JUMA MARQUES CARDOSO   - TO008617    
Requerida: Ademir Ribeiro da Silva 
Advogado: S/Advogado 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “(...) Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo inserido no evento 20, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos. De conseqüência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme 
artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil de 2015, determinando que, observadas as cautelas de praxe, seja o 
processo arquivado. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-
se. Documento eletrônico assinado por LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito". 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito? da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0014605-60.2020.8.27.2737 - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, 
move contra MIRRAI SOARES DE SOUZA GARCIA, brasileiro, solteiro convivente em união estável, locutor, nascido aos 
22/07/1987, na cidade de Aruanã/ GO, filho de Angelo Garcia Neto e Cleonice Soares De Souza, inscrito no CPF 016.104.361-
56, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h.Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.Dado e 
passado em Porto Nacional/TO,11/03/2021. Patricia Macier dos Santos- matrícula 358289, digitei o presente Alessandro 
Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito? da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00151278720208272737 - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, 
move contra JÉSSICA ESTEVAM PREGENTINO, brasileira, união estável, natural de Colinas Do Tocantins/TO, nascida em 
15/09/1996, filha de Maria Estevam Pregentino,  RG sob o n° 1.367.217, 2ª via SSP/TO, , CPF sob o n° 068.144.811-38, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADA da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h.Para 
conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.Dado e passado em Porto 
Nacional/TO,11/03/2021. Patricia Macier dos Santos- matrícula 358289, digitei o presente Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz 
de Direito. 
 

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

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZ0 DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00071732420198272737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): DANIEL BARBOSA LIMA DOS SANTOS 
O Dr. Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 0000848-04.2017.827.2737,  que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) DANIEL BARBOSA LIMA DOS SANTOS brasileiro, 
solteiro, ajudante de pedreiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido no dia 07 de março de 1996, que fica(m) CITADO(S) para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir 
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 00071732420198272737, que a 
Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção do 
artigo 155, caput, e artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70 (duas vítimas), na forma do art. 69, todos do Código Penal, 
Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não 
foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) e se 
ver(em) processar, promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2021. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, estagiária. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00138625020208272737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): CLEITON SANTOS OLIVEIRA 
O Dr. Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 0000848-04.2017.827.2737,  que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) CLEITON SANTOS OLIVEIRA brasileiro,solteiro, 
natural de Nova Rosalândia/TO, nascido no dia 22/11/1990, filho de SERVULO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS 
PINTO DOS SANTOS, que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, 
consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 
Ação Penal nº 00138625020208272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) 
denunciado(s) como incurso(s) na sanção do art. 155, § 4º, IV, e art. 155, 4º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do 
Código Penal, Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, 
como não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) 
interrogado(s) e se ver(em) processar, promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, 
a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2021. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre 
Silva, estagiária. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZ0 DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00071732420198272737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): JEFFERSON RENAN GONÇALVES DA CRUZ 
O Dr. Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 0000848-04.2017.827.2737,  que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) JEFFERSON RENAN GONÇALVES DA CRUZ, 
brasileiro, união estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Afogados do Ingazeira/PE, nascido no dia 14 de maio de 1996, 
que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia 
e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 
00071732420198272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) 
como incurso(s) na sanção dos artigos 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.Devendo 
constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi(ram) 
encontrado(s) para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) e se ver(em) 
processar, promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2021. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, estagiária. 
 

3ª vara cível família 
Editais de inscrições de interdição 

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

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
ADOÇÃO Nº 0000435-49.2021.8.27.2737/TO 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA a senhora RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, desempregada, inscrita no 
RG nº 23015632002-5 SSP/MA e CPF/MF nº 007.511.233-74, pais desconhecidos, residente em local incerto e não sabido, para 
os termos da Ação de   Adoção, autos nº 0000435-49.2021.8.27.2737, que lhe move CACIANE ARAUJO DE SOUZA PEREIRA. 
CIENTIFICA-O de que tem o  prazo de 15(quinze) dias, para contestar a ação, sob pena de presumir - se como 
verdadeiros os fatos afirmados pela autora. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador especial (art.344 e ressalvadas do 
art. 345 ambos do CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado 
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude, aos 
11/03/2021. Eu, Bernadete Antonio de Carvalho - Servidora à Disposição que a digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - 
Juíza de Direito 
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Central de execuções ficais 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0010184-27.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JAMES PEREIRA DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 60677720351, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. 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. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008742-60.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IZAQUE PEREIRA 
COELHO, CNPJ/CPF nº 49430670344, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. 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. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008683-72.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NILOMAR DOS SANTOS 
FARIAS, CNPJ/CPF nº 95791744820, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. 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. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
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necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0005862-37.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GUIOMAR LIMA 
MOURA, CNPJ/CPF nº 21773670182, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. 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. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0005700-03.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANDRÉ KIM CARDOSO DE 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 00524362173, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. 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. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já 
fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008701-59.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IRENILDE ARAUJO 
CHAVES, CNPJ/CPF nº 36388998372, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. 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. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
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inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um 
processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002546-28.2020.827.2741, tendo como réu: 
ADRIANO CÉSAR GENTELINE, brasileiro, divorciado, motorista, nascido aos 21/10/1974, residente em local incerto e não 
sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 17 a seguir transcrito; Diante do 
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão 
concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário 
da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte um (11/03/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um 
processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002657-12.2020.827.2741, tendo como réu: 
BENIZAR SOUSA MOURA, brasileiro, sem mais informações, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para 
que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 15 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas 
nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze 
dias do mês de março de dois mil e vinte um (11/03/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

AUTOS Nº:  5013179-64.2011.8.27.2729 - Chave:186089311415 

AÇÃO:  Cumprimento de sentença - Valor da Causa R$ 510,00 

REQUERENTE:  SIMONE DE OLIVEIRA E SILVA 

ADVOGADO:  DYDIMO MAYA LEITE FILHO???  

REQUERIDO: CARLOS OLIVEIRA SANTOS 

FINALIDADE: 

Proceder a INTIMAÇÃO de  CARLOS OLIVEIRA SANTOS -  CPF: 13436788899, 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$ 510,00  (quinhentos e dez reais), 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. (ASS..) JOSÉ MARIA LIMA - 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 17/02/2021 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1ª Vara Cível 
 

MONITÓRIA Nº 0007273-87.2020.8.27.2722/TO 
AUTOR: DECIO GURUPI L9 LTDA 
RÉU: ADRIANO LOPES XAVIER 
RÉU: A R NETO NONATO 
  

EDITAL Nº 2185944 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS CITANDO: ADRIANO LOPES XAVIER CPF: 036.218.651-01 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0007273-87.2020.8.27.2722, Monitória que lhe move DECIO 
GURUPI L9 LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 20956532000104, 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$ 1.465,00. 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, 18 de Fevereiro de 2021. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. 
Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Portarias 
 
Portaria Nº 595, de 11 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6°, inciso XVI e art. 51 e parágrafos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o 
contido nos autos SEI 20.0000002918-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
(CPL), no período de 21 de março de 2021 a 20 de março de 2022, os seguintes servidores: 
I - Moacir Campos de Araújo, analista judiciário, matrícula 176342, presidente; 
II - Pauline Sabará Souza, técnica judiciária, matrícula 244453, secretária; 
III - Ênio Carvalho de Souza, técnico judiciário, matrícula 265148, titular; 
IV - Joana D'arc Batista Silva, analista judiciária, matrícula nº 263644, suplente; 
V - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, técnico judiciário, matrícula 352655, suplente; 
VI - Cláudio Barbosa da Silva, servidor cedido, matrícula 358241, suplente; 
VII - Gabriele Batista Crispim, chefe de serviço, matrícula 353485, suplente; 
VIII - Letícia do Socorro Barbosa Azevedo, assessora jurídica, matrícula 353477, suplente; 
IX - Agno Paixão Saraiva, servidor cedido, matrícula 358265, suplente. 
Art. 2º O Presidente da CPL será substituído pela secretária em suas faltas, impedimentos e suspeições. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 591/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 10 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o acúmulo de processos destinados à verificação e cálculo de custas finais, para fins de cobrança conforme o 
Provimento nº 13/2016, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;  
CONSIDERANDO o contido na decisão nº 971, evento 3587811, nos autos SEI nº 21.0.000003379-8, 
RESOLVE:  
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 446, de 26 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2º A Comissão de Estudo Técnico será composta pelos seguintes membros: 
I - Manoel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência, presidente; 
II – Paula Márcia Barros de Carvalho Naves, Técnico Judiciário; 
III - Débora de Brito Ribeiro, Contador-Distribuidor; 
IV - Wagner José dos Santos, Secretário Executivo." NR 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se.  
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 596, de 11 de março de 2021 
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 magistrado Alan Ide Ribeiro da Silva para auxiliar na 4ª Vara Criminal da 
Comarca de Palmas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 601, de 11 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000005162-1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Umbelina Lopes Pereira para, sem prejuízo das funções, auxiliar 
na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína, no período de 12 de março a 10 de abril de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 481/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 45/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000011656-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Damacena e Pereira - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 45/2021, e o servidor 
Neilimar Monteiro de Figueiredo, matrícula nº 155843, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 570/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 62/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000003659-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 62/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 243/2021, de 11 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/83593 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Geova Novais de Brito, Chefe de Divisão, Matrícula 352771, o valor de R$ 175,95, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2020/82519 de Palmas-TO para 
Araguaina-TO, no período de 23/11/2020 a 23/11/2020, com a finalidade de Necessidade de deslocamento por carro, haja vista 
que o Presidente fora de aeronave.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Claudio Thomaz Coelho de Souza, Assessor Militar, Matrícula 357147, o valor 
de R$ 204,09, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2020/82519 de 
Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 23/11/2020 a 23/11/2020, com a finalidade de Necessidade de deslocamento por 
carro, haja vista que o Presidente fora de aeronave.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Montalvao de Almeida, Matrícula 352284, o valor de R$ 175,95, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2020/82519 de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 23/11/2020 a 23/11/2020, com a finalidade de Necessidade de deslocamento por carro, haja vista que o 
Presidente fora de aeronave.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Everaldo Batista Rosa, Matrícula 354714, o valor de R$ 175,95, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2020/82519 de Palmas-TO para Araguaina-TO, 
no período de 23/11/2020 a 23/11/2020, com a finalidade de Necessidade de deslocamento por carro, haja vista que o 
Presidente fora de aeronave.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 244/2021, de 11 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/83713 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 14671, o 
valor de R$ 204,09, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no 
período de 15/12/2020 a 15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Miracema do 
Tocantins.  

Art. 2º Conceder à servidora Glacielle Borges Torquato, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 
261650, o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do 
Tocantins-TO, no período de 15/12/2020 a 15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da 
Comarca de Miracema do Tocantins.  

Art. 3º Conceder à servidora Thais Gabriella Grigolo Vignaga, Matrícula 353957, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 15/12/2020 a 
15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins.  
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Art. 4º Conceder ao servidor Geova Novais de Brito, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352771, o valor de R$ 147,82, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
15/12/2020 a 15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Claudio Thomaz Coelho de Souza, ASSESSOR MILITAR, Matrícula 357147, o 
valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no 
período de 15/12/2020 a 15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Miracema do 
Tocantins.  

Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Montalvao de Almeida, Matrícula 352284, o valor de R$ 147,82, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 15/12/2020 a 
15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins.  

Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Everaldo Batista Rosa, Matrícula 354714, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 15/12/2020 a 
15/12/2020, com a finalidade de participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins.  

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 – SRP 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP -  ITENS: 1 e 2 

COM COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP - ITENS:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 
COM AMPLA CONCORRÊNCIA - ITENS: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 

Processo nº 20.0.000024813-5 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e armários) 
Disponibilidade do Edital: Dia 11 de março de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 29 de março de 2021, às 13:30 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 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 10 de março de 2021. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 24/2019 
PROCESSO 19.0.000003652-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: DSS Serviços de Tecnologia da Informação - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objetos do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato nº 24/2019 
por mais 12 (doze) meses, bem como a repactuação, conforme disposições da Cláusula Décima Quinta do Instrumento 
Contratual. 
DA PRORROGAÇÃO: As Partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 24/2019 por mais 12 
(doze) meses, ou seja, pelo período de 13/03/2021 a 12/03/2022, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses. 
DA REPACTUAÇÃO: Fica repactuado o Contrato nº 24/2019, utilizando-se como fator de correção o IPCA-E (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial), referente ao período de fevereiro/2019 a janeiro/2020, que é de 4,34%, conforme 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4920 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2021 29 

 

 
 

previsto na Cláusula Décima Quinta do Instrumento contratual, passando o valor mensal da contratação para R$ 68.247,32 
(sessenta e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), e o global de R$ 786.768,24 (setecentos e oitenta 
e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para R$ 818.967,83 (oitocentos e dezoito mil novecentos 
e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSO: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO: 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL Nº 1/2021 
PROCESSO 19.0.000011861-6 
COOPERADORES: O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Tocantins 
OBJETO: O presente Acordo tem por objetivo regulamentar, em caráter provisório, a disponibilização de um servidor da SSP-TO 
ao TJ-TO, com a finalidade específica de desenvolver funcionalidades no sistema e-Proc/TJTO que beneficiarão não só a SSP-
TO, mas todos os judicantes e jurisdicionados do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Acordo de Cooperação Técnica e Operacional vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de sua publicação em Diário Oficial, podendo ser renovado por igual período. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 415/2021, de 11 de março de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RODRIGO AVELINO DE PAULA, matrícula nº 352521, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/03 a 09/04/2021, a partir de 11/03/2021 até 09/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 14/03 a 12/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Helvia Tulia Sandes Pedreira 
Diretora do Foro Substituta 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 179/2021, de 11 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/87147;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor VALDOMIR LOPES BRITO, matrícula nº 352637, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor DIOMAR MORAIS DOS REIS, matrícula nº 8075, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS no período de 01/01/2021 a 22/05/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 416/2021, de 11 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora GLAUCYANE PEREIRA CAJUEIRO, matrícula nº 188626, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11/03 a 09/04/2021, a partir de 11/03/2021 até 09/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 417/2021, de 11 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DENYO RODRIGUES SILVA, matrícula nº 252161, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/03 a 09/04/2021, a partir de 11/03/2021 até 09/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 418/2021, de 11 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, relativas ao período 
aquisitivo 1995/1996, marcadas para o período de 11 a 11/03/2021, a partir de 11/03/2021 até 11/03/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 01/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 419/2021, de 11 de março de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WANDERSSON AMORIM NOBRE, matrícula nº 353358, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 11 a 30/03/2021, a partir de 11/03/2021 até 30/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13/10 a 01/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 
4ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

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

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

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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