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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006365-96.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: CIBRACEN - COMPANHIA DE CIMENTOS BRASIL CENTRAL LTDA. 
ADVOGADOS: BOLIVAR CAMELO ROCHA – OAB/TO 00210B, DOMÍCIO CAMELO SILVA – OAB/TO 04804A E RICARDO 
HAAG – OAB/TO 004143 
AGRAVADO: AURELIO ARAUJO TOMAZ 
ADVOGADO: AURELIO ARAUJO TOMAZ – OAB/GO 015701 
AGRAVADO: CELSO ANTONIO RIBEIRO    
ADVOGADO: LEANDRO SILVA – OAB/GO 019833 
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RONALDO MOURA LEAL  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: WALTER MARQUES SIQUEIRA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO – HIPOSSUFICIENCIA 
ECONOMICA – REFORMA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PROPSITURA DE AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  – LIMINAR INDEFERIDA – MANTENÇA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE 
PROVIDO. A declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte tem presunção relativa de veracidade, podendo ser 
elidida pelas circunstâncias do caso concreto.  Comprovado o alegado em relação à indigitada insuficiência econômica, resta 
consubstanciada relevante fundamentação jurídica a ensejar a concessão da almejada gratuidade. A tutela recursal há de ser 
conferida quando houver elementos que evidenciem o desacerto do provimento combatido.  Ausentes tais requisitos, a mantença 
da decisão agravada é medida que se impõe, eis que sua reforma se dá, em regra, em caso de notório dissenso entre a decisão 
e os elementos probatórios constantes dos autos, hipótese que não se configura nos autos. Recurso conhecido e provido em 
parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para dar-lhe parcial provimento, ou seja, apenas para lhe conferir as benesses da gratuidade da Justiça, torno 
prejudicado o recurso interno aviado no evento 13 e mantenho os demais comandos inseridos na decisão ora combatida, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033646-42.2017.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTES: EDUARDA MARTINS SOUZA (AUTOR) E MÁRCIA MACEDO DE SOUZA (AUTOR)  
ADVOGADO: LEONARDO MENESES MACIEL – OAB/TO 004221 
APELADOS: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIST VOLKSWAGEN ASSOBRAV (RÉU) E INDIANA SEGUROS S/A (RÉU) 
ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR – OAB/SP 188846 
APELADA: TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – DEMANDA EM QUE MENOR IMPÚBERE BUSCA COBRANÇA 
DE SEGURO POR MORTE DE SEU GENITOR – INCABÍVEL A AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS 
GENITORES QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. O recebimento de valores de seguro decorrente da morte do genitor da 
parte menor impúbere, não pode servir de embasamento para negar o pedido assistencial, pois tal numerário deve servir para 
garantir ao menor sua subsistência diante da ausência da figura paternal. Noutra banda, a renda e realidade financeira dos 
genitores não deve servir de análise para benefício em nome de menor impúbere. Apelo provido para restabelecer a justiça 
gratuita. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e concedo-lhe provimento, nos termos adrede consignados, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 
de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001975-42.2019.8.27.2725/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001975-42.2019.8.27.2725/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTES: DIONIZIO NONATO DE MORAIS (AUTOR) E MARIA DO CARMO DA SILVA MORAIS (AUTOR) 
ADVOGADA: MICHELLA AIRES GOMES DA SILVA KITAMURA – OAB/TO 006230 
APELADO: ANDRÉ HENRIQUE ROCHA VIEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELO DO ESPÓLIO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
CONCEDIDA À APELANTE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DA BENESSE. 
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Não se conhece do recurso apresentado pelo espólio de Dionízio Nonato de 
Morais, pois, embora devidamente intimado para comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou 
juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, este quedou-se inerte. 2- A declaração de hipossuficiência, 
necessária para fins de obtenção do benefício da gratuidade processual, goza de presunção relativa que, todavia, pode ser 
afastada por impugnação da parte contrária ou pelo próprio juiz. 3- Considerando a presença de elementos que, somados, 
sugerem a subsistência da declaração de pobreza, equivocada a sentença que nega o pedido de gratuidade processual à 
Apelante Maria do Carmo. 4- Recurso do espólio não conhecido. 5- Recurso de Maria do Carmo conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
do recurso apresentado pelo espólio de Dionízio Nonato de Morais e conhecer do recurso apresentado por Maria do Carmo Silva 
Morais, DANDO-LHE PROVIMENTO, para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, cuja exigibilidade do pagamento das 
custas processuais arbitradas no decisum ficará suspensa, a teor da ressalva do art. 98, §3º, do CPC, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027036-92.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: GUSTAVO BOTTÓS DE PAULA (AUTOR) 
ADVOGADO: GUSTAVO BOTTÓS DE PAULA – OAB/TO 04121B 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)   
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AÇÃO ORDINÁRIA – NULIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CLONAGEM DE VEÍCULO – 
PRETENSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE VAZAMENTO DE 
DADOS POR SERVIDORES DO DETRAN/TO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO APREGOADA – PLEITO 
REPARATÓRIO IMPROCEDENTE. Pretendendo a parte autora a percepção de indenização por danos morais, em razão dos 
transtornos amargados pela clonagem de seu veículo, evento para o qual, acusa a participação de servidores do DETRAN-TO, 
deve fazer prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. A "obviedade" desta participação, afirmada em 
seu apelo, não procede, visto que existem diversos outros meios de se obter os dados de um veículo, que não envolvem, 
necessariamente, a participação de servidores públicos, bastando acesso à documentação do veículo. Incomprovada tal 
colaboração para o evento, a improcedência do pleito reparatório se impõe. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004552-34.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: DELIO RUBENS BELEM ROSA 
ADVOGADA: AMANDA KAROLYNNE FERREIRA LUZ – OAB/TO 008830 
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – PLEITO DE GRATUIDADE– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 
COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO. 1. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 
POSSUI REGULAMENTAÇÃO DADA PELOS ARTIGOS 98 E SS. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PELO INCISO LXXIV 
DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E, NA REGRA CONSTITUCIONAL, A BENESSE SERÁ PRESTADA ÀQUELES 
QUE COMPROVAREM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 2- CONSIDERANDO OS ELEMENTOS EXISTENTES NO 
PROCESSO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, RESTOU PROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA A JUSTIFICAR A 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO PELO RECORRENTE, NÃO SE REVELANDO ESCORREITA A DECISÃO QUE 
NÃO O CONCEDE, SENDO, DE RIGOR, O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO. 4- RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
agravo para dar-lhe provimento, reformando a decisão que indeferiu a almejada Gratuidade da Justiça, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000241-14.2014.8.27.2731/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000241-14.2014.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR) 
ADVOGADOS: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/TO05630A E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
– OAB/TO 04867A 
APELADO: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTRO GARCIA LTDA. (RÉU) 
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ADVOGADOS: HAINER MAIA PINHEIRO – OAB/TO 002929, JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA – OAB/TO 00041A E 
HAVANE MAIA PINHEIRO DE SOUZA – OAB/TO 002123 
APELADA: CLEIA CASTRO SOUZA (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE 
VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O REGULAR 
ANDAMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIAS DE VÍCIOS. 
REJULGAMENTO. Inexistem vícios no julgado, sanáveis, via Embargos de Declaração, quando apreciadas as teses relevantes 
para o deslinde do caso ( ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular; desnecessária a 
intimação pessoal do autor, porquanto tal exigência somente está prevista para as hipóteses insertas nos incisos II e III do artigo 
485 do CPC), de modo que é nítida a intenção do embargante em rediscutir o julgado, prática vedada em sede de Embargos de 
Declaração. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento aos presentes embargos declaratório, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037988-62.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS   
APELADO: F P DOS SANTOS ALIMENTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 
PROCESSO QUE SE MOSTRA ÚTIL, NECESSÁRIO E ADEQUADO AOS INTERESSES DO CREDOR. 1. É admissível o 
recurso de apelação cível interposto nos processos de execuções fiscais fundamentado em matéria de ordem pública ou de 
nulidade processual, sendo inaplicável a regra do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscal. 2. A dívida tributária legitima o ente 
público a pleitear o seu crédito contra o devedor e lhe confere interesse de agir perante o Poder Judiciário, por ser o processo o 
meio necessário, útil e adequado para acessar o patrimônio do contribuinte, sem que haja ofensa ao postulado do devido 
processo legal. 3. O Poder Judiciário não pode extinguir de ofício a ação de execução fiscal por ser o valor perseguido irrisório, 
pois a renúncia de receita tributária só pode ocorrer por meio de lei formal editada pelo legislativo do ente tributante. 4. Recurso 
conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 5ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe, no 
mérito, provimento, para o fim de reformar a sentença exarada e determinar o retorno dos autos à origem, para que lhe seja dado 
continuidade, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE e MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012822-47.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0028730-57.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: EUGENIO RIBEIRO DA SILVA 
ADVOGADO: JANIO PEREIRA DA SILVA (OAB TO005327) 
ADVOGADO: GUSTAVO DE BRITO CASTELO BRANCO (OAB TO004631) 
AGRAVADO: ARISTÓTELES ASEVEDO MILHOMENS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. 
Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, pela demonstração que recebe benefício do INSS, o qual 
indica que o autor possui renda mensal líquida de um salário mínimo, não há óbice à concessão, sobretudo, quando as despesas 
processuais representam aproximadamente 155% (cento e cinquenta e cinco por cento de seus rendimentos) de seus 
rendimentos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia 
constitucional intangível. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária ao agravante, ante a demonstração de 
sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a 
jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033094-48.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000669-51.2018.8.27.2732/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: LUCIA CAMPOS RODRIGUES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: GERMANO RODRIGUES JUNIOR 
ADVOGADO: ULISSES ALBERTO VELOSO PEREIRA DE ARAÚJO (OAB TO05667B) 
ADVOGADO: JOSÉ HORÁCIO (OAB SP164394) 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RENÚNCIA DO ADVOGADO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO 
DEFENSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.Impõe-se o não 
conhecimento do recurso quando evidenciada a inobservância a pressuposto processual de natureza elementar, qual seja, a 
inexistência de vinculação nos autos de profissional dotado de capacidade postulatória (artigo 103, do Código de Processo Civil). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
dos Embargos de Declaração, haja vista a manifesta ausência de requisito processual elementar, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004412-97.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: INACIA PEREIRA CABRAL ROCHA E JOÃO FIDELIS NAZEOZENO ROCHA  
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO. EMOLUMENTOS NOTARIAIS. POSSIBILIDADE. 
RECURSO PROVIDO. A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência 
da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 
processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido, nos termos do artigo 98, §1º, IX, do Código de Processo Civil. Agravo 
de instrumento conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao presente recurso a fim de incluir eventuais custas e emolumentos perante a serventia extrajudicial no 
benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de março de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUACEMA 

1ª escrivania criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito, desta Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da Única 
Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0002659-93.2020.8.27.2704 , que a Justiça Pública move 
contra o acusado JOSÉ RODRIGUES LOBO, brasileiro, nascido aos 10/07/1963, filho de Candido Rodrigues Lobo e Joventina 
Rodrigues Lobo, atualmente em local incerto e não sabido e como  réu não foi encontrado, mandou 0 MM.Juiz expedir o presente 
Edital de Citação para,  no prazo de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito.E, para que chegue ao conhecimento do 
acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do 
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO nesta Comarca de Araguacema, Estado 
do Tocantins, aos 07 dias de abril de 2021, Eu Francisca Maria de Moura Gonçalves,  o digitei e imprimi. Frederico Paiva 
Bandeira de Souza-Juiz de Direito titular desta Comarca.. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito, desta Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da Única 
Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0000275-94.2019.8.27.2704 , que a Justiça Pública move 
contra o acusado JORGE MORAIS SILVA, vulgo “Titio” brasileiro, nascido aos 18.02.1977, natural de Aiuapa-CE, inscrito no CPF 
sob o nº 002.149.431-27, filho de José Ferreira da Silva e de Maria Luísa Morais Silva, residente na Chácara do Noé, Beira do 
Areia, PA Santa Clara, Araguacema-TO, atualmente em local incerto e não sabido e como o réu não foi encontrado, mandou 0 
MM.Juiz expedir o presente Edital de Citação para,  no prazo de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito.E, para que 
chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que 
será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO nesta Comarca 
de Araguacema, Estado do Tocantins, aos 07 dias de abril de 2021, Eu Francisca Maria de Moura Gonçalves,  o digitei e imprimi. 
Frederico Paiva Bandeira de Souza-Juiz de Direito titular desta Comarca.. 
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ARAGUAINA 
2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0006820-48.2017.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) GEAN MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Angely Martins da silva e Aparecida Maria 
Martins, nascio aos 01/04/85, atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 
constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de ser 
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por 
incurso nas sanções artigo 10 da Lei complementar 105 e nos artigos 155, 4, II e IV e 288 do CP, sob pena de revelia, 
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 
07 de abril de 2021, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002090-23.2019.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) JEFERSON RODRIGUES NUNES OLIVEIRA, brasileiro, estudante, solteiro, nascido aos 14/07/95, filho de 
Reginaldo de Sousa Oliveira e Gilvane rodrigues Nunes, atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificou o 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou 
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-lhe  vista os autos pelo prazo 
legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a 
Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo 157, 2, I e II do CP, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, 
contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no átrio do 
fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 07 de abril de 2021, às 08h20min. Antonio 
Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 00130024-11.2079.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) THIAGO DA CUNHA LIMA, brasileiro, solteiro, ajudante de prensa, nascido aos 12/0791, natural de 
Palmas-TO, filho de Amilson Pereira da Cunha e Rita Pereira Lima , atualmente em local incerto e não sabido, conforme 
certificou o Oficial de Justiça incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para arguir 
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo 
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-lhe  vista os autos 
pelo prazo legal,a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si 
move a Justiça Publica, por incurso nas sanções artigo 180, caput do CP, sob pena de revelia, entregando, embora não seja 
pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, e no 
átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 07 de abril de 2021, às 08h20min. 
Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL N° 2410769, de Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 
50027409220138272706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LAERCIA BRUNO DE SOUSA, pessoa fisica, 
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inscrita no CPF sob o n° 625.303.801-04, que encontra-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tome ciência do inteiro teor dor. Despacho, proferido no evento 104- DECDESPA1 "Ante o exposto, sob a égide do 
parágrafo 3°, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do excquente (evento 76) para determinar a inclusão 
do(s) executado(s) no cadastro de proteção de crédito (SERASA)". DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de março de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2385151. de Intimação com prazo de 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 
50003478320028272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de WOSHINGTON LUIS DA SILVA, inscrita no CPF 
sob o n°29787785120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontram-se em lugares incertos e 
não sabido, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentar os Embargos à Execução Fiscal da penhora realizada 
no evento 30. Conforme determinado no Despacho do evento 63. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local, DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei, Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2337367, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CAMILA DOS SANTOS COSTA - CPF/CNPJ n°: 37336481884, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0031607-73.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.829,89 
(quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190027091, datada de 
02/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não seja(m) encontrado(s) 
endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória 
DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 18 proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com 
posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; MIL ENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 
10 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique 
Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2275340, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou  dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): TERRAPLAN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - CNPJ n°: 
07.581.257/0001-23, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000575-43.2011.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
22.940,60 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos), representada pela CDA n° C-355/2011, datada de 
25/02/2011, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...) Promova a citação da 
executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 
02 dias do mês de março de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de 
Carvalho Henrique Juíza de Direito 
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EDITAL Nº 2431283, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a(s) executada(s): VANDENE1DE ALVES CARNEIRO - CPF n°: 21540365387, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000266-61.2007.8.27.2706, que lhe 
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 103.877,53 
(cento e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n° A-731/2007, datada 
de 28/02/2007, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: 'Restando inexitosa a referida 
tentativa de citação, determino, desde logo, a citação por edital da executada, com o prazo de 30 (trinta) dias, com posterior 
intimação da exequente para manifestar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Araguaina, 11 de julho de 2019. 
Milene de Carvalho Henrique - Juiza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2377874, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): WILLIAN PAZELLI - CPF/CNPJ n°: 06551157815, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000164-68.2009.8.27.2706, que lhe move o 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.266.188,25 (um 
milhão, duzentos e sessenta e seis mil, cento oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), representada pela CDA n° A-
144/2009, datada de 16/02/2009, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Promova a citação da 
executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IK da Lei de Execuções Fiscais; e; 
Cumpra-se. MIL ENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juiza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito 
 
EDITAL Nº 2316690, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MEDEIROS & CARDOSO LTDA - CPF/CNPJ n°: 02.557.011/0001-00, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000096-
02,2001.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de RS 5.896,43 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e 
quarenta e três centavos), representada pela CDA n° C-758/2001, datada de 24/09/2001, acrescida de juros, atualização 
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 
perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "...Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja 
possível o cumprimento da diligência citató ria, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com 
posterior intimação da exequente para manifestar nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. Araguaína - TO, 05 de 
abril de 2019". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez 
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de março de 2021. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2376252, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
Magistrada. ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): A. J. DE ARAUJO FALCAO - CNPJ n°: 03.880.546/0001-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0031606-88.2019.8.27.2706, que lhe 
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move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.295,00 
(oito mil e duzentos e noventa e cinco reais), representada pela CDA n° 20190002897, datada de 24/07/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial 
e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja ~dg, a expedição do 
Edital deCitação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" . E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, 
aos 16 dias do mês de março de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2452826, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ALEXSANDRA SANTOS DE A SILVA - CNPJ n°: 21.616.956/0001-92, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0031112-
29.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.387,48 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° N°: 
20190000546, datada de 13/06/2019., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Destarte, estando 
cumpridos os requisitos necessários, o deferimento da citação por edital é medida que se impõe; Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalicia formulado pelo exequente (evento 21); Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que; Cientifique o exequente acerca da presente decisão; Promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo aludido, intime a exequente para 
impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trintal dias. Intime-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2021. Eu, 
MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2375744, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): DIAS E LEITE LTDA - CPF/CNPJ n°: 07548699000178, na pessoa de seu representante legal, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0031036-05.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.883,79 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA 
n° 20190002357, datada de 12/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não seja(m) 
encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da 
diligência citató ria, DEFIRO desde log o pedido formulado no evento 14, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 
30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado 
do Tocantins, aos 16 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de 
Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2354978, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): R. CAVALCANTE BARBOSA ME - CNPJ n°: 17.040.746.0001-21, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030942-57.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de .05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
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4.048,41 (quatro mil, quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190000262, datada de: 
22/05/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de março de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2378533, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ADSON NOGUEIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 28476696000146, na pessoa de seu representante 
legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.° 0030856-86.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 1.695,60 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), representada 
pela CDA n° 20190002498, datada de 16/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não 
seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da 
diligência citató ria, DEFIRO desde logo o pedido firmulado no evento 24, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 
30 (trinta) dias, com posterior intimação da exe quente para manifestar-se nos autos; Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2378026, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ARAUJO CONSTRUCOES LTDA ME - CPF/CNPJ n°: 14207129000180, na pessoa de seu 
representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030784-02.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 20.415,36 (vinte mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), 
representada pela CDA n° 20190035857, datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: 
"Promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei de 
Execuções Fiscais; e; Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de março de 
2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito 
 
EDITAL Nº 2446495, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): R ALVES DE SOUSA - ME - CNPJ n°: 18.044.202/0001-09, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030775-40.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUA1NA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 19.484,16 
(dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n°: 20190035888, datada de 
02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4935 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021 11 

 

 
 

terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido 
de citação editalicia da empresa executada formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Saúde que: Intime o exequente acerca do presente despacho; Promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 
30 (trinta) dias, nos termos do art. 8", inciso II; da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de março de 
2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2363428, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CONSTRUTORA ARAGUAINA LTDA - CPF/CNPJ n°: 15771573000196, na pessoa de seu 
representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030731-21.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.913,94 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos), 
representada pela CDA n° 20190035924, datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: 
"Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o 
cumprimento da diligência cita tória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 17, proceda com a CITAÇÃO POR 
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2254591, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistradâ, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): P F DE LIMA - CPF/CNPJ n°: 11.814.724/0001-95, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030729-51.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.639,44 (quatro mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190035984, datada de 03/12/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL Nº 2293465, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a empresa executada BECICMA & NASCIMENTO LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.893.440/0001-02, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030720-89.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.383,55 (um mil, trezentos e oitenta 
e três reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190035982, datada de 03/12/2019., acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP 1, a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
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logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 80, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais). "Araguaina-TO, 03 de abril de 2020. Sergio Aparecido Paio - Juiz de Direito. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 04 dias 
do mês de março de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY E BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL Nº 2418284, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou de e conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): E. MARTINS CAMPOS - ME - CNPJ n°: 17.000.971/0001-34, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0030719-07.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
10.497,91 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 20190035943, 
datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Em detida análise dos autos, 
depreendi que houve tentativa de citação por meio de oficial de justiça (evento 12). Bem como realizadas buscas nos sistemas 
disponíveis para localização de novos endereços, as mesmas restaram infrutíferas (Evento 15). Destarte, estando cumpridos os 
requisitos necessários, o deferimento da citação por edital é medida que se impõe. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação 
editalícia formulado pelo exequente". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de março de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2417931, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MANOEL LOPES DE SOUSA - CPF n°: 092.502.711-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0029794-11.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.192,05 
(três mil, cento e noventa e dois reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190028237, datada de 09/10/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "( Em detida análise dos autos, depreendi que houve tentativa de 
citação por meio de oficial de justiça (evento 09). Bem como realizadas buscas nos sistemas disponíveis para localização de 
novos endereços, as mesmas restaram infrutíferas (Evento 13). Destarte, estando cumpridos os requisitos necessários, o 
deferimento da citação por edital é medida que se impõe. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo 
exequente.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aragualna, Estado 
do Tocantins, aos 23 dias do mês de março de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2317701, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FARMACIA DEUS E BOM EIRELI - CNPJ n°: 12.888.119/0001-21, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0029341-16.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
1.552,87 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190000219, 
datada de 29/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
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Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de março de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2441384, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE ADELSON DOS REIS - CPF/CNPJ n°: 05912741168, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0029198-27.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.143,03 
(quatro mil, cento e quarenta e três reais e três centavos), representada pela CDA n° 20190027554, datada de 04/10/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, IV da Lei de Execuções 
Fiscais; Cumpra-se. Araguaina, 04 de dezembro de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês 
de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2361561, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): S. P. DUARTE - CPF/CNPJ n°: 13330292000172, na pessoa de seu representante legal, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0028515-87.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUANA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.146,35 (um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), representada pelas CDAs 
n° CDA's de n° 20190000197, 20190000198 e 20190000199, datada de 24/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não 
for possível o cumprimento da diligência citatória DEFIRO desde logo o ~formulado no evento 17 proceda com a CITAÇÃO POR 
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juiza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2336303, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CASTRO E PEREIRA - LTDA-ME - CPF/CNPJ n°: 06118742000100, na pessoa de seu representante 
legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.° 0028428-34.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 413.379,00 (quatrocentos e treze mil e trezentos e setenta e nove reais), representada 
pelas CDAs n° 20190000107, 20190000108 e 20190000109, datada de 12/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não 
for possível o cumprimento da diligência citatória DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 32 proceda com a CITAÇÃO 
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
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EDITAL Nº 2356900, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): INSTITUTO TOCANTINENSE DE PATOLOGIA S/S LTDA - CPF/CNPJ n°: 09721251000130, na pessoa 
de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0027988-38.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.044,90 (dois mil, quarenta e quatro reais e noventa 
centavos), representada pela CDA n° 20190000177, datada de 23/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não 
for possível o cumprimento da diligência citatória DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 16 proceda com a CITAÇÃO 
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2340984, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOAQUIM ROSA FAGUNDES - CPF/CNPJ n°: 34797343168, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0027064-90.2020.8.22.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.290,53 
(um mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n° 20200037563, datada de 09/06/2020, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), ejjn desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8°, H! da Lei de Execuções 
Fiscais; Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juiza de Direito". E para que ninguém posaa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de março de 2021. 
Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2389370, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): DISTRIBUIDORA DE SEMENTES SANTA FÉ LTDA - CNPJ n°: 11.168.522/0001-13, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0026949-06.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.222,34 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20190000175 e 20190000176, datada de 23/04/2019 e , acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, 
ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao 
exposto, DEFIRO o pedido de citação editalicia formulado pelo exequente (evento 22); Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde que: Cientifique o exequente acerca da presente decisão; Promova a citação da executada por meio 
de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo 
aludido, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias.Intime-se." E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de 
março de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4935 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021 15 

 

 
 

EDITAL Nº 2325959, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE ANTONIA MACHADO NUNES SANTANA, na pessoa do seu representante, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 
0021402-82.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 9.673,65 (nove mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), representada pela 
CDA n° 20190014276 e 20190014277, datadas de 23/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: 
"Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente.Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Saúde que: Intime o exequente acerca do presente despacho; Promova a citação da executada por meio de edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo supradelineado, 
intime o exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias." E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aragualna, Estado do Tocantins, aos 9 dias do mês de março de 2021. 
Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Auxiliar Técnico Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2315427, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ELIAS DA SILVA NUNES - CPF/CNPJ n°: 18944388172, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000253-93.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.895,94 
(quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190026885 e 
20190026886, datada de 01/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
08 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito 
 
EDITAL Nº 2283372, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA RIBEIRO CAMPOS - CPF/CNPJ n°: 13174550106, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0000196-75.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.686,52 
(três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190026767, datada de 
27/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de nitrinta) dias observando-se as disposições do art. 
8°, Ir< da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. SER GIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de 
março de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 2345027, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5015069-
3920138.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDSON VANDER VALADAO, CPF n" 56652712172, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.° 117 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no 
artigo 487, inciso!, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face 
ao pagamento. Sob a égide do Principio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das ,a'espesas processuais 
finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: I. Intime a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Cientifique o 
exequente da presente sentença; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juizo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 39, a ser realizado pelo rektor 
do recurso (C'PC, art. 932, 110; e 4. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Oficio circular n° 
218/2017/0RESIDENCIA/D1GER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema 
e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no przcesso; certificando nos autos antes da remessa 
à COJUN, a(s) partc(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RO, telefone, endereço) e o 
valor da causa. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juiza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de março de 2021. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2345442, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5014224-
41.2012.8.272706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DONERIO PATROCINIO SILVEIRA, CPF n° 
144.091.271-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.° 102, dos autos em epigrafe, a seguir transcrito: "com base 
no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito em 
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da causalidade condeno a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais finais caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de março de 
2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitai. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
 
EDITAL Nº 2276673, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 5001937-
51.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANA PEREIRA BRAGA e MANOEL TAVARES LIMA, 
CNPJ/CPF n°297.591.101-72 e 158.488.763-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.° 40 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocaticios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 38. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juizo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Oficio circular n° 218/2017/PRESIDENCIA/DIGERIDIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s)parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de março de 2021. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0023055-85.2020.8.27.2706 
Acusado: O. C. da L. 
Vítima: C. dos R. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): O. C. da L., brasileiro, casado, 
CPF 57618925291, filho de Melciades Carvalho da Luz, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença 
proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 
11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao 
requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima 
de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e) Fixo os alimentos 
provisionais para  P. J. R. L. no valor de 30% do salário mínimo vigente, devidos a partir da intimação, a serem depositados pelo 
requerido em conta bancária indicada pela requerente no ato da notificação. Os alimentos fixados nestes autos tem natureza 
precária, devendo o alimentado, por meio de sua representante legal, ingressar com a ação própria no juízo de família no prazo 
de 60 dias, momento em que os alimentos destes autos terão sua eficácia cessada. Fica o requerido advertido de que o 
descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos 
termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006.  ...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 06 de Abril de 2021. Eu,  Matheus Augusto Coelho da Silva, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0004895-75.2021.8.27.2706 
Acusado: J. A. F. 
Vítima: R. P. da S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. A. F., brasileiro, Servente de 
Obras, União estável, nascido em 19/06/1974, filho de Maria Ana Feitosa e de Manoel Alves Feitosa, CPF 716.702.481-35, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência 
postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho 
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas 
poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.  ...". Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 06 de Abril 
de 2021. Eu,  Matheus Augusto Coelho da Silva, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0002685-51.2021.8.27.2706 
Acusado: M. D. P. C. 
Vítima: F. F. S. 
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. D. P. C., Servente de Obras, 
brasileiro, natural de Santa Luzia/MA União Estável, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida 
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, 
DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No 
curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da 
vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido 
ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por 
intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados 
pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à 
residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o 
descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos 
termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006. ...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 06 de Abril de 2021. Eu,  Matheus Augusto Coelho da Silva, lavrei e subscrevi. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Autos nº: 50000366620058272713 
Autor: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL 
Réu: LATICÍNIO BOM LEITE LTDA 
Réu: WELLINGTON JUSTINO FERREIRA 
O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que 
tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente INTIMADO(s) WELLINGTON 
JUSTINO FERREIRA, CPF nº 765.392.961-34, atualmente em local incerto e não sabido, da designação do 1º LEILÃO para o 
dia 27 DE MAIO DE 2021 A PARTIR DAS 09:00 HS – lances só serão aceitos os que forem acima do valor da avaliação. 2º 
LEILÃO 27 DE MAIO DE 2021 A PARTIR DAS 10:00 HS – lances só serão aceitos os que não forem inferiores ao preço Vil. Ante 
o exposto, ficam as partes intimadas, inclusive credores hipotecários, da data do leilão e que deverão tomar conhecimento do 
edital que será juntado no processo e publicado no site www.agilleiloes.com.br.  Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Colinas do Tocantins/TO, 06 de abril de 2021. Eu(Lorena Aparecida 
Menezes R. Rocha), Servidora de Cartório, digitei e subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do 
requerido, e não se alegue ignorância, mandou-se expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem 
assim no Placard do Fórum local. 
 

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 TIMAIA RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, nascido aos 24/04/1978, em Cuiabaá-MT, operador de 
motosserra com CPF nº 890.767.961-49, filho de Cecilia Rodrigues de Souza, 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 0003887-67.2020.8.27.2716, 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. 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, 
29 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 29 de março 
de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini, digitei, 
conferi e assinei. 
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Diretoria do foro 
Portaria Nº 759/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 29 de março de 2021 
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, 
usando das atribuições que lhe compete, etc... 
CONSIDERANDO a Reclamação apresentada pelo Senhor DARLEI EMANUEL PERBONI, em face do Cartório de Registro de 
Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas e Registro Civil do município de Novo Jardim 
-TO, por suposta fraude no cancelamento e lavratura de escritura pública de compra e venda; 
CONSIDERANDO que consoante a organização judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os serviços 
judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor do Foro, à 
luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96; 
CONSIDERANDO a Decisão nº 1135/2021 - PRESIDÊNCIA - DF DIANÓPOLIS (3608552) que determinou a abertura de 
Sindicância Administrativa, a fim de adotar medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados na Representação. 
RESOLVE:  
Art. 1º Instituir a Comissão Sindicante que será composta pelos servidores: ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS, JURCELES DE 
MELO RODRIGUES, ambos, Oficiais de Justiça e NEUMA NÚBIA MENDES ROCHA, Técnica Judiciária. 
Parágrafo único. A Comissão Processante será presidida pela servidora ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS, oficial de Justiça, e 
os demais membros poderão reportar-se diretamente aos demais Órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias a 
Instrução Processual 
 Art. 2º O prazo para regular instrução será de 30 (trinta) dias, admitida prorrogação por igual período, sob motivação, para 
garantir o esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa. 
 Art. 3º Oficie-se a Corregedoria Geral de Justiça e Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, comunicando a abertura da 
Sindicância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 5000223-15.2012.8.27.2718 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a 
INTIMAÇÃO do acusado MANOEL DIAS DA SILVA, brasileiro, união estável, lavrador, filho de José Bonifácio Dias da Silva e 
Sebastiana Dias Oliveira, natural de Babaçulândia-TO, RG n° 028207762004-4-SSP-MA e CPF n° 024.616.051-90, residente e 
domiciliado na Rua São Sebastião, s/n, Setor Borboleta, Babaçulândia-TO., atualmente em lugar incerto e não sabido, DA 
SENTENÇADE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do evento 75, dos autos da Ação Penal – Procedimento Ordinário n.º 5000223-
15.2012.8.27.2718, ficando intimado da sentença do teor seguinte,“... DO DISPOSITIVO (art. 381, IV e V do CPP). Ante o 
exposto, e acolhendo o parecer ministerial, extingo a punibilidade do agente nos termos do art. 107, I do Código Penal, em 
relação ao acusado Manoel Dias da Silva. E improcedente a denúncia para absolver o acusado JASSÔNIO RIBEIRO DE SOUSA 
das imputações que lhe são feitas. Publique-se e registra-se no eproc, na forma do art. 389 do CPP. Expeça-se mandado para 
sua intimação pessoal do sentenciado, e intime-se eletronicamente sua defesa e o Ministério Público. Havendo recurso de 
qualquer das partes, fazer conclusão para análise dos pressupostos de admissibilidade, porém antes certificar o início e o fim dos 
respectivos prazos e a apresentação de contrarrazões. Não havendo recurso, certifica-se o trânsito em julgado e arquiva-se os 
presentes autos, com baixa na distribuição. Filadélfia - TO em 20 de fevereiro de 2019. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA 
Juiz de direito em substituição automática.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. 
Filadélfia, 06 de abril de 2021. Eu, Flávio Moreira de Araújo, Técnico Judiciário, digitei e conferi. (as) Dr. LUATOM BEZERRA 
ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
Juizado especial cível e criminal 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 
Processo n°.: 00032030620158272721. - Chave do processo: 336453108815. Ação: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Requerente: FÁBIO JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA. Advogado(a)s: Dr. Leandro 
Freire de Souza – OAB/TO nº. 6311. Reclamado(a)s: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sem 
Advogado(a)s: habilitado legalmente nos autos. Fica(m) Intimados a(s) parte(s) reclamada(o)s) por 
seu(ua)(s)Advogado(a)s/Procurador(a)s se tiverem habilitadas nos autos por Procuração e regularizados perante o 
Sistema e-Proc do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, da SENTENÇA (Julgamento - Com Resolução do Mérito - 
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Extinção da execução ou do cumprimento da sentença) proferida e postada no evento 100, a seguis transcrito: " parte dispositiva 
é a seguinte:  "I - Relatório Dispensado (art. 38, Lei n. 9.099/95). II - Fundamentação. É cediço que extingue-se a execução, 
dentre outras hipóteses, quando a obrigação for satisfeita (art. 924, II, CPC). Afere-se dos autos que a parte autora, além de 
pugnar pela expedição de alvará, informou a satisfação da obrigação, ao que de rigor a extinção do feito. III - Dispositivo. Isso 
posto, dada a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do 
Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor da lei de regência. Determino o levantamento de 
eventuais medidas constritivas. Transitada em julgado, procedam-se às anotações, às baixas de estilo, e arquivem-se os autos. 
PRIC. Local e data certificados pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi-Juíza de Direito". 
 

GURUPI 
3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º 00185036320198272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por LUCAS SANTOS COSTA em face de CTHG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO TO LTDA, e por este meio 
CITA a requerida GRUPO CARTHAGO - CTHG DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO-TO LTDA –, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.929.730/0001-28, pessoa jurídica de direito privado, na pessoa de seu representante legal, com fundamento no art. 259, 
inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-seão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos 
termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 
706248276819, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o 
presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 06 de 
Abril de 2021. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Mat. 145455, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 839/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 06 de abril de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal  Nº  624, de 1º de abril de 2021, da lavra da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 
de Gurupi/TO, Josiniane Braga Nunes, publicado no Diário Oficial Municipal de Gurupi - TO, nº 0216, de 1º de abril de 2021; 
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 CARLOS EDUARDO PIRES DOS REIS, Assessor Técnico Operacional III, ora disponibilizado ao Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 1º de abril de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003368.74.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 144332001520 
Denunciado: DEUSAMAR BEZERRA DA SILVA 
Vítima: R.M. S.C. 
O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de DEUSAMAR BEZERRA DA SILVA, também conhecido pela 
alcunha “Deuzilio”, brasileiro, convivente, marceneiro, CPF n° 704.154.831-74, nascido aos 24/02/1975, natural de Gurupi-TO, 
filho de Belcina Benta Bezerra da Silva e Lucas Bezerra da Silva, atualmente em local incerto e não sabido fica intimado da 
sentença proferida evento 110 qual seja o dispositivo: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conta, JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado DEUSAMAR BEZERRA DA SILVA, anteriormente 
qualificado, como incurso nas penas do artigo 129, § 9º c/c as disposições da Lei n.º 11.340/06.PASSO À ANALISE E 
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INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se 
encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado, em tese, não é primário, pois é reincidente, sendo 
que tal circunstância será valorada na segunda fase . Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do 
agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e 
consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a pena base em  3 
(três) meses de detenção. Ausente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência conforme certidão do ev. 8 fixo 
a pena na segunda fase em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção . Ausentes causas de diminuição e de aumento de 
pena. Assim, temos a pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em cumprimento ao disposto na 
súmula 269 do STJ, fixo ao acusado o regime aberto.  Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, em razão de o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa e devido o réu ser reincidente, violando, portanto, 
o disposto no art. 44, inc. I e II do Código Penal.Considerando o disposto no artigo 77 do CP, apesar da pena fixada não ser 
superior a dois anos, verifica-se que há circunstância judicial do delito valorada negativamente que ocasionou a majoração da 
pena-base. Desta forma, não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP, razão pela qual é incabível a suspensão 
condicional da pena. Deixo de condenar o acusado nas custas processuais, vez que é assistido pela Defensoria Pública. 
Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 
15, inciso III).Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a 
efeito sem considerar tal hipótese. Caso existam medidas cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento das 
mesmas. Por outro lado, se houver medidas protetivas de urgência fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-las até o prazo final 
anteriormente fixado. Determino à serventia:  

1. Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; 
2. Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; 
3. Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento 

encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; 
4. Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; 
5. PRI.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 7 de abril de 2021. Eu, 

Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 

  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0011204.98.2020.827.2722 
Chave do Processo:186955472320 
Denunciado: HELIO LIMA FEITOSA 
VITIMA: D. L. C 
O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna - Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital 
com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 
Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado, HÉLIO LIMA FEITOSA, brasileiro, solteiro, pintor, portador 
do CPF n° 011.975.831-81 e RG n° 345631 SSP/TO, nascido aos 23/06/1986, natural de Gurupi/TO, filho de Raimundo da Costa 
Lima e Manoel Alves Feitosa,  atualmente em lugar incerto e não sabido fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente 
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 7 de abril 
de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de 
Direito. 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 
Editais de citação 

O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Meritíssimo, Juiz de Direito nesta Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital, neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal nº 
00004165320198272724, em desfavor do denunciado PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiro, solteiro, natural de 
Curionópolis/PA,  filho de Maria Mirian da Conceição Silva e Idalicio Pereira da Silva, residente na Rua Brasil, próximo ao 
comercial Avenida Brasil, Bela Vista, São Miguel do Tocantins/TO,  como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei n° 3688/4 e no 
artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com as implicâncias da Lei n° 11.340/2006. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO e INTIMADO o 
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acusado em epígrafe, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, 
sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal 
finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o 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 17 (dezessete) dias do mês de março do 
ano de dois mil e vinte um. Eu, Maria Celia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS NO PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
Processo nº 0001139-42.2014.8.27.2726/TO 
Classe da Ação: Ação Civil Pública Cível 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Réu: ALMEIDA E FERRO LTDA - ME (TOCANTINS ELETROMOTOS) 
Réu: HERISMILTA DE SOUSA FERRO 
Réu: REINALDO FERRO DE ALMEIDA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc... publica o presente Edital com a seguinte FINALIDADE: INTIMAR aos interessados da sentença proferida 
no processo acima citado nos termos do artigo 94 da Lei 8078/1990, possam intervir no processo. SENTENÇA: Dispositivo. Ante 
o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência: 
1. Declaro nulos todos os contratos firmados pela empresa requerida e seus sócios em operação denominada “Compra 
Premiada”, bem como declaro nulos eventuais acordos firmados entre a empresa requerida e seus sócios e os clientes para o 
pagamento de restituição de valores inferiores ao total do pagamento das parcelas; 2. Condeno a empresa requerida e seus 
sócios a cessar suas atividades no que concerne a realização de contratos assemelhados ao consórcio, atividades afins, 
captação de poupança popular, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$500.000,00 (quinhentos 
mil reais), destinado Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID, criado pela Lei Estadual 1.250/2001; 3. Condeno a 
empresa requerida e seus sócios a restituírem integralmente os valores das parcelas já adimplidas e não restituídas nos 
contratos firmados para participarem dos grupos de “COMPRAS PREMIADAS” aos consumidores não contemplados, com juros 
e correção monetária, que devem ser apuradas em liquidação; 4. Confirmo a decisão proferida em liminar; 5. Condeno os 
requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais. Determino a expedição de editais publicados em diário oficial, além 
da intimação no sistema processual, na forma do art. 94 da L. 8.078/1990. Determino a extinção do processo com resolução de 
mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e seu arquivamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Miranorte-TO, 11 de 
dezembro de 2020. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 29 de março de 2021. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente. Documento 
eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2447367v5 e do código 
CRC 1bdb2152. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Processo nº  0001422-94.2016.8.27.2726 - Chave de Segurança 440154417220 
Classe da Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
Requerido: ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS DA VILA SAO JOSE 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS DA 
VILA SÃO JOSÉ, CNPJ nº 33.571.621/0001-84, na pessoa de seu representante legal, estando em lugar incerto e não sabido, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e atualizações, e, se garantida a execução, poderá 
apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LO de que para a hipótese de pronto pagamento do 
débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 7 dos 
autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 6 de abril de 2021. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente. 
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Execução Fiscal Nº 0000711-89.2016.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: PORTAL NOVO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 
RÉU: OSVANDO MOREIRA DE MORAES 
RÉU: TANIA MARIA DE SOUSA MACEDO MORAES 
EDITAL Nº 2346902 
 PRAZO TRINTA (30) DIAS 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), TANIA MARIA DE SOUSA MACEDO 
MORAES, CPF Nº 332.819.801-63, e sócia-solidária PORTAL NOVO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CNPJ: 06.287.316/0001-
92, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e 
atualizações, sob pena de penhora on line e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 
dias e CIENTIFICÁ-LO de que para a hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% 
(dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 40 dos autos em referência. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins 
e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2021. Eu, Brunno André 
Alves Cabral, Servidor de Secretaria, digitei o presente. 
 

1ª escrivania criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0001433-55.2018.8.27.2726 
ACUSADO: OSMAR LOPES DE ALMEIDA  
FINALIDADE: CITAR o (a), OSMAR LOPES DE ALMEIDA,brasileiro, lavrador, nascido aos 29 de julho de 1958 em Miranorte-
TO, filho de Aldenor Aires de Almeida e de Cândida Lopes de Almeida, portador do RG nº 706886 SSP/TO, inscrito no CPF 
300.723.101-97, atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo o artigo 129, §2º, inciso 
IV, do Código Penal . Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, 
caso queira, arrole testemunhas, cientificando-a que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á 
nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a 
Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de março do ano de 
dois mil e cinco (06/04/2021). Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇAO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0016628-13.2014.827.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CIVEL  
Requerente: PEDRO PERES MARANHÃO 
Adv.: NEUTON JARDIM DOS SANTOS 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv..PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Requerido: JOSE TORQUATO DA COSTA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Fica à parte requerida intimada do despacho proferido nos autos acima mencionados. 
DESPACHO: “Considerando as inúmeras tentativas no sentido de localizar o atual endereço do requerido José Torquato da 
Costa, defiro o pedido formulado no evento 46, com as advertências do art. 258, caput do NCPC. Cite-se o requerido por edital 
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III do NCPC). Decorrido o prazo e constatada a ausência de resposta pelo requerido, fica 
nomeado o Sr. Defensor Público oficiante perante este juízo como curador do demandado, que deverá ser intimado, para, no 
prazo, legal, apresentar contestação aos termos da presente ação.(...)” SILVANA MARIA PARFIENIUK Juiza de Direito 
Respondendo pela 3ª VFFRP 
ATO ORDINATÓRIO 
Fica a parte requerida intimada Do despacho proferido, devendo apresentar contestação  no prazo de 30 dias. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0016628-13.2014.827.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CIVEL  
Requerente: TERRAPALMAS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS(ANTIGA CODETINS) 
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Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv..PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Requerido: LILIA KLÉDIA FÉLIX ARAÚJO 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Fica à parte requerida intimada do despacho proferido nos autos acima mencionados. 
DESPACHO: “Frustrada a consulta, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL , com prazo de 30 dias, nos termos do art. 257 do NCPC. 
Não sendo constestada a presente ação, advirto que será nomeado curador especial. Após a publicação do edital, aguarde-se 
em cartório o prazo da resposta do réu, decorrido o termo, retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. MANUEL 
DE FARIA REIS NETO Juiz de Direito respondendo pela 1ª VFFRP 
ATO ORDINATÓRIO 
Fica a parte requerida intimada Do despacho proferido, devendo apresentar contestação  no prazo de 30 dias. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 5005463-20.2010.827.2729 
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Requerido: MARIA MARLENE DOS SANTOS TEIXEIRA PORTO 
Adv..NÃO CONSTITUIDO 
Fica à parte requerida intimada da decisão proferido nos autos acima mencionados. 
DESPACHO: “(...)Frustrada a consulta, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL , com prazo de 30 dias, nos termos do art. 257 do 
NCPC. Não sendo constestada a presente ação, advirto que será nomeado curador especial. Após a publicação do edital, 
aguarde-se em cartório o prazo da resposta do réu, decorrido o termo, retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-
se. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº3764 - DJ nº3653 de 03/09/2015”. 
ATO ORDINATÓRIO 
Fica a parte requerida intimada da Decisão proferida, devendo apresentar contestação no prazo de 30 dias. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 0004412-78.2018.827.2729 
AÇÃO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 
Requerente: ALINE VAZ DE MELLO TIMPONI 
Adv.: ALINE VAZ DE MELLO TIMPONI 
Requerido: WILAMARA LEILA DE ALMEIDA 
Adv..NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: DETRAN TOCANTINS 
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Requerido: DETRAN/GO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIAS 
Adv.: ROSÂNGELA ALVES AIRES 
Interessado: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Fica à parte requerida intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: “(...)Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 
inicial e declaro a inexistência de propriedade em nome da parte requerente do veículo tipo camionete/carroceria aberta/cabine 
dupla, diesel/ modelo 2016, capacidade 1.01T/180 CV, placa QKB 2050-TO, cor branca, Chassi 93XXNKB8TGCF15088, 
Renavam 01054662352, e determino que o ESTADO DO TOCANTINS (DETRAN/TO) faça a sua transferência compulsória, 
independente de vistoria, à requerida WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA, juntamente com os débitos e pontuação na CNH da 
demandante gerados após a data estipulada na alienação, em 22/12/2015, bem como que o ESTADO DE GOIÁS (DETRAN/TO) 
transfira para o nome da mesma os débitos gerados após a referida data, relativos às infrações de transito cometidas naquele 
Estado, ratificando a decisão do evento 10. Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas processuais, no percentual 
de 1/3 para cada demandada, bem como de verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 
do CPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC. Intimem-se. Paraíso do 
Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. RICARDO FERREIRA LEITE Juiz de Direito em auxílio ao NACOM”. 
ATO ORDINATÓRIO 
Ficam as partes requeridas intimadas da Apelação interposta, devendo apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias. 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00120007820148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado M N C MACEDO CNPJ/CPF nº 05.056.055/0001-37 INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00412098720178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EVANDRO ADAO CUSTODIO – ME CNPJ/CPF nº 
07.166.767/0001-34 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00279286920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VANUSA DOS SANTOS VIEIRA CNPJ/CPF nº 010.333.841-19 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00292364320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA LUISA ALMEIDA GUIMARAES BATISTA CNPJ/CPF nº 
817.196.711-68 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00392712820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ALDENORA MARIA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF nº 
919.834.951-15  INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
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Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00279064020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOELMA LOPES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF nº 826.815.701-15  
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00279064020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOELMA LOPES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF nº 826.815.701-15  
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00390743920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado T M FERREIRA ALVES CNPJ/CPF nº 06.288.038/0001-98 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00384155920188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ASSOC. RECREATIVA CELTINS CNPJ/CPF nº 01.733.204/0001-
02 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00238976920158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VANDERLEI CAMARGO SILVA CNPJ/CPF nº 13.183.383/0001-22  
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00368855420178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LS EQUIPAMENTOS LTDA – EPP CNPJ/CPF nº 06.972.124/0001-
15 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00274233920188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ELVIS MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF nº 003.920.432-46  
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00407979320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado J S MEDEIROS – ME CNPJ/CPF nº 12.941.832/0001-
91 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00408455220168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado S.Y.R GOMES – EPP CNPJ/CPF nº 15.346.168/0001-
20 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00400894320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA DAS GRAÇAS DIAS SESOSTRE CNPJ/CPF nº 
876.608.063-00 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00098153320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS CNPJ/CPF nº 387.705.471-49 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, Juiz de Direito, respondendo pela Vara de Família, Sucessões 
Infância e Juventude de Paraíso do Tocantins,  no uso de suas atribuições legais e 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 processam-se os 
autos de nº00022390720208272731, propostos por em razão dos bens deixados pelo falecimento de GERALDA 
MARCIANA DE BARROS, falecida em 27 de setembro de 2007, e que pelo presente fica(m) citado(s) o(s) herdeiros(s)e 
interessados que estejam em em lugar incerto e não sabido, dos termos das primeiras declarações prestadas pelo(a) 
inventariante MARIA APARECIDA BARROS SANTANA (ev. 28 e 35 ), e caso queiram se habilitem/manifestem nos autos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto nos artigos 626 e 627 do Código de Processo Civil, nos termos do despacho 
proferido nos autos,constante do evento 06, conforme a parte final é o seguinte: DESPACHO: "... Em seguida, CITEM-SE, na 
forma do artigo 626 do CPC, a herdeira ADELANYA BARROS DA SILVA SANTOS, que porventura constitua procurador 
diferente, pois não encontra-se nos polos da ação, as Fazendas Públicas e o Ministério Público, devendo ainda ser expedido o 
edital de terceiros interessados, na forma do mencionado artigo, a fim de que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre 
as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC).Após o prazo de 15 dias que trata o art. 627 do CPC, INTIME-SE a Fazenda 
Pública para que, também em 15 dias, informe a este Juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o 
valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos.Caso haja impugnação 
às primeiras declarações, após a manifestação do inventariante e do Ministério Público (caso seja necessário e não sendo o 
órgão o impugnante), venham os autos conclusos para deliberação.CUMPRA-SE.Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo 
sistema. As. Rodrigo da Silva Perez Araújo-Juiz de Direito. "E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. 
Juiz(a) que se expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste 
Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei.Ass. 
Adriano Gomes de Melo Oliveira-Juiz de Direito. 
  
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 Doutor ADHEMAR CHUFALO FILHO - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos Processo nº Autos virtuais PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 
0038339-06.2016.8.27.2729/TO CHAVE – 798269132716 - AUTOR: MARIA DO BONFIM ALVES GONÇALVES - RÉU: MARIA 
RODRIGUES DOS SANTOS - RÉU: KEILA ALVES DE FRANÇA - RÉU: SERGIO ISERNHAGEN - RÉU: ANTONIO ALVES DA 
SILVA - RÉU: EMIVALDO ALVES DA SILVA - RÉU: JOSELI DA COSTA SEVERINO - RÉU: SUELENE DE OLIVEIRA ROSA 
SILVA - RÉU: APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - RÉU: MANOEL LUIZ TAVARES - RÉU: MARCOLINO GONÇALVES 
PARREIRA - RÉU: SIONE MARQUES DOS SANTOS - RÉU: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS - RÉU: SINVAL RODRIGUES 
LIMA - RÉU: ESLI PINTO CHAGAS - RÉU: FRANCIMAR CARDOSO BRITO - RÉU: GILVAN SOUZA DA SILVA - RÉU: JOSÉ 
DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BARBOSA - RÉU: LINCOLN FERREIRA CAVALCANTE - RÉU: RIVADÁVIA MASCARENHAS 
VIEIRA  ÉU: RONNEY TEIXEIRA SILVA, Por este meio CITAR os Requeridos: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, 
solteiro, lavrador, inscrito no CPF sob o nº 002.640.251-30, portador do RG: 783.185 SSP-TO; JOSE DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES BARBOSA, brasileiro, lavrador, inscrito no CPF sob o nº 623.419.601- 20 e portador do RG nº 112.338SEJSP-
TO; RIVADAVIA MASCARENHAS VIEIRA, brasileiro, casado, mestre de obras, inscrito no CPF: 663.321.501-06 portador da 
cédula de identidade nº 157.284 SSP-TO; APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, inscrita no CPF: 
026.329.551-65, portadora do RG: 882.797 SSP-II/TO; MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, inscrita 
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no CPF: 444.291.852-04, portadora do RG: 1.247.091 SSP/II/TO; MANOEL LUIZ TAVARES, brasileiro, solteiro, lavrador, 
portador do RG: 29.227 SSP-GO, e inscrito no CPF sob nº 131.017.141-68; SIONE MARQUES DOS SANTOS, brasileira, 
separada judicialmente, do lar, portadora da cédula de identidade 663.639-SEJP/II/TO, inscrita no CPF: 365.154.181-91; ESLI 
PINTO CHAGAS, brasileiro, casado, promotor de vendas, portador da cédula de identidade nº 0654809615 SSP/BA, inscrito no 
CPF: 647.502.135-00; RONNEY TEIXEIRA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG: 289.077 SSP-TP e CPF: 
822.233.351-87; GILVAN SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no RG: 382161 e CPF: 811.834.531-91; SINVAL 
RODRIGUES LIMA, brasileiro, solteiro, lavrador, inscrito no CPF: 948.448.011-04, portador da cédula de Identidade nº 637.650 
SEJSP/II/TO; MARCOLINO GONÇALVES PARREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG: 2.301.222 SSP/DF, 
 e LINCOLN FERREIRA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, mecânico, inscrito no CPF: 300.650.461-53, portador do RG: 
905.696 SSP/II/TO,  nos autos em epígrafe, atualmente  encontram –se em lugar incerto e não sabido, para tomem 
conhecimento da presente ação referente ao Imóvel: gleba de terras, situada no município de Porto Nacional - Tocantins, com a 
área de 6,4030 HA (seis hectares, quarenta ares e 30 centiares), sendo Lote 27 do Reassentamento Rural Luzimangues, e no 
prazo legal, caso queiram, contestar  o feito sob pena de revelia.Para que não aleguem ignorância , mandou expedir o presente 
Edital, que será publicado na forma da lei. Tudo conforme Eventos: 01 e 151 – Petição Inicial e Despacho/Decisão. 
INFORMAÇÃO: Informo ainda  que os autos poderão ser acessados por meio do sitio: eproc.tjto.jus.br / e-Proc 1ª / consulta 
pública / rito ordinário / nº do processo e chave (nr. estes informados acima).  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte um (22/02/2021). Eu, Elvanir 
Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADHEMAR CHUFALO FILHO - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: 
CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios –Técnica Judiciária – 
Lucimara Pereira Cardoso. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

INTERDIÇÃO Nº 0014664-82.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: DEUZINA RODRIGUES BEZERRA 
RÉU: GILMAR RODRIGUES SANTOS 
EDITAL Nº 2304033 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de  GILMAR RODRIGUES SANTOS – III PUBLICAÇÃO 
O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito em substituição automática 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  GILMAR RODRIGUES SANTOS, AUTOS Nº: 0014664-82.2019.8.27.2737 requerida por DEUZINA RODRIGUES 
BEZERRA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE GILMAR RODRIGUES SANTOS NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  DEUZINA RODRIGUES BEZERRA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767, INCISO I DO 
CÓDIGO CIVIL. PARA ATOS NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.755, § 3º DO CPC E ARTS 29 V, 
92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, 
SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO 
CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA 
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO 
O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO 
DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) 
INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) 
DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). 
P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 1º DE DEZEMBRO DE 2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E 
para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca 
de Cidade de Porto Nacional,, 05/03/2021 Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - 
Técnica Judiciária, digitei.  GILSON COELHO VALADARES -  Juiz de Direito - Em substituição automática. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - EDITAL Nº 2481481 
Processo nº: 0002737-52.2015.8.27.2740 
Chave do Processo: 461631700515 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: ANA CELIA PINTO DA CONCEIÇÃO  
Requerido: JOÃO BATISTA PEREIRA (Espólio) 
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FINALIDADE – CITAR EVENTUAIS HERDEIROS do extinto JOÃO BATISTA PEREIRA, brasileiro, filho de Elvira Pereira e 
Laudislau Batista Pereira, nascido em 25/02/1929 e falecido em 17/09/2008, de qualificação desconhecida e em lugar incerto 
e não sabido, para que tome(m) conhecimento dos termos da ação acima descrita, a qual busca que seja julgado procedente o 
pedido para reconhecer e declarar que Ana Célia Pinto Conceição é filha de João Batista Pereira, expedindo-se o mandado para 
o Cartório de Registro Civil competente, retificando o registro da investigante para inclusão do sobrenome do de cujus, incluindo 
também os nomes dos avós paternos, para apresentar(em) contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo Civil. SEDE DO 
JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis, Rua 15 de Novembro, 700, 
centro, Tocantinópolis/TO, CEP 77900-000. Telefone: (63) 3471-3070. O presente edital foi expedido para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, 
bem como será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, 
aos  cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (05/04/2021). Documento eletrônico assinado por CARLOS 
ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito. 
 

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

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002261-40.2012.8.27.2737/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
RÉU: VANDERLEI JOSE P. AIRES 
O Dr. EDIMAR DE PAULA, Juiz de Direito em auxílio ao Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM – Estado do Tocantins, em 
auxílio ao Juízo da 2ª Vara Civel de Porto Nacional , Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela Portaria nº 58, de 
11/01/2021 DJTO 4880, na forma da lei etc.DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte requerida VANDERLEI JOSE P. AIRES, inscrito 
no CPF: 168.825.801-97,para tomar conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº 5002261-40.2012.8.27.2737 
(CHAVE 224653758912)- para, caso queira, interpor recurso no prazo legal, conforme dispositivo:A teor do que dispõe o artigo 
924, inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. 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. 
Em face do princípio da causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da execução 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. Intime-se. 
Cumpra-se. Porto Nacional, data certificada pelo sistema.Valdemir Braga de Aquino Mendonça Juiz de Direito Substituto.E para 
que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar 
do fórum local. Eu, THERESA D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Palmas, 06 de 
abril de 2021. Assinado eletronicamente por EDIMAR DE PAULA  Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1ª Vara Cível 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: (20) VINTE DIAS 

  
FINALIDADE: Citação do requerido ROMULO RANULPHO BEZERRA SANTOS, CPF Nº 860.436.091-34, do inteiro teor do 
autos nº 0002660-24.2020.8.27.2722, Monitória que lhe move COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA, inscrito no 
CPF/CNPJ sob o nº 01675123000195, do inteiro teor da petição 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$ 3.150,06. 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, 01 de Março de 2021. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e 
assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
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GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL Nº 2375285  

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0008066-94.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por EDIONE 
CLARICE ANGONESE DA SILVA em face de NOVA RURAL AGRONEGOCIO EIRELI e ERISVALDO BARBOSA, e por este 
meio INTIMA o(s) executado(s) Nova Rural Agronegócio Eireli - ME, pessoa jurídica de direitoprivado, inscrita no CNPJ nº 
15.625.195/0001-32 e Erisvaldo Barbosa, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 515.412.891-53, atualmente 
em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 3.752,85 (três mil e 
setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e 
constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). 
OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 777140250318, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de 
março de 2021. Eu , Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  

EDITAL Nº 2375729  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0012198-97.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por VALDIR 
GOMES DA SILVA em face de FLÁVIA DOS SANTOS MENDES, JÕ VIEIRA SOARES e FLAVIA DOS SANTOS MENDES 
ME, e por este meio INTIMA o(s) 
executado(s) Jó Vieira Soares, brasileiro, casado, lavrador, portador do CPF nº 427.200.601-00, Flavia dos Santos Mendes 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.860.734/0001-64 e Flávia dos Santos Mendes, brasileira, casada, 
empresária individual, portadora do CPF nº 004.825.081-32, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 6.190,02 (seis mil e cento e noventa reais e dois centavos), sob pena de 
multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a 
incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de 
quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da 
Chave n.º 820339308618, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse 
expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 16 dias do mês de março de 2021. Eu , Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. 

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostila 

Apostila, de 7 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006681-5, resolve lotar, a partir de 05 de abril de 2021, a 
servidora THAYANARA DCARES SILVA, matrícula nº. 353964, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do  
Decreto Judiciário nº 121, de 08/02/2021, publicado no Diário da Justiça nº 4899, de 08/02/2021, na Comarca de Itacajá. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Apostila, de 7 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº  21.0.000006605-0, resolve lotar a servidora BRENDA RODRIGUES 
MORAIS, matrícula nº. 353964, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do  Decreto Judiciário n° 519, de 
11/11/2019, publicado no Diário da Justiça n° 4622, de 11/11/2019, na Comarca de Wanderlândia. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decreto 
 
Decreto Judiciário Nº 227, de 7 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000006681-5, 
resolve exonerar, a partir de 05 de abril de 2021, a servidora SANDRA PATTA FLAIN, matrícula nº. 358901, Assessora Jurídica 
de 1ª Instância nomeada por meio do  Decreto Judiciário nº 311, de 14/07/2020, publicado no Diário da Justiça nº 4772, de 
14/07/2020,  do cargo em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 
 
PROCESSO 21.0.000005079-0 
INTERESSADO GGEM 
ASSUNTO Credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia  
Decisão Nº 1272, de 6 de abril de 2021 
Cuidam os presentes de credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia, destinadas 
a prestarem serviço de caráter auxiliar e especializado no que se refere ao acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido 
com infração que tenha como fator desencadeador a droga, bem como seu acompanhamento Psicossocial no âmbito do TJTO 
(individual e em grupos, de familiares e institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de desenvolver 
atividades articuladas com a rede de políticas públicas. 
Tendo em vista a Solicitação formulada pelo GGEM (evento 3591011), o Parecer da ASJUADMDG (evento 3626845), bem 
como a Reserva Orçamentária constante do SEI 21.0.000001772-5 (evento 3557971), acolho as sugestões propostas pelo 
Senhor Diretor-Geral (evento 3626918), ao tempo em que DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no caput do artigo 25 da Lei de Licitações, com vistas ao credenciamento em referência, no valor total estimado, para 60 
(sessenta) meses, em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e APROVO as Minutas do Edital e Termo de Credenciamento 
(eventos 3612127 e 3623320). 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; e 
3. COLIC para publicação do Edital e Termo de Credenciamento. 
Concomitante, à DIGEP/GGEM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PROCESSO 21.0.000005378-0 
INTERESSADO GGEM 
ASSUNTO Credenciamento 
Decisão Nº 1277, de 6 de abril de 2021 
Cuidam os presentes de credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia, destinadas 
a prestarem serviço de caráter auxiliar e especializado no âmbito do TJTO, no que se refere a avaliação inicial, manejo de grupo 
com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em 
grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos. 
Tendo em vista a Solicitação formulada pelo GGEM (evento 3597601), o Parecer da ASJUADMDG (evento 3628241), bem 
como a Reserva Orçamentária constante do SEI 21.0.000001772-5 (evento 3557971), acolho as sugestões propostas pelo 
Senhor Diretor-Geral (evento 3628364), ao tempo em que DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no caput do artigo 25 da Lei de Licitações, com vistas ao credenciamento em referência, no valor total estimado, para 60 
(sessenta) meses, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e APROVO as Minutas do Edital e Termo de Credenciamento 
(eventos 3612126 e 3623443). 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4935 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021 33 

 

 
 

1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; e 
3. COLIC para publicação do Edital e do Termo de Credenciamento. 
Concomitante, à DIGEP/GGEM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 836, de 06 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a Portaria nº 830, de 15 de maio de 2020, que disciplina o processamento de 
precatórios e requisições de pequeno valor no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, como forma de padronizar 
a atuação de magistrados e servidores em relação à formação e aos procedimentos relativos às requisições de pequeno valor, 
bem como contribuir para a redução da incidência de retorno do ofício requisitório à origem para diligências; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000001546-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º O inciso V do art. 7º da Portaria nº 830, de 15 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 7º ............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
V – cálculo atualizado com até 60 (sessenta) dias da data da autuação do precatório; 
...............................................................................................................” (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 842, de 06 de abril de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001706-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos dos processos 
conclusos para julgamento da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
bem como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 528/2021, de 07 de abril de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Valdemir Braga de Aquino Mendonça, matrícula nº 352455, relativas ao 

exercício de 2021, marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2021, a partir de 05/04/2021 até 04/05/2021, para serem 
usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Republições 

Portaria Nº 724/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, de 24 de março de 2021 (Republicação) 
  
Dispõe sobre o Plano de Gestão para o biênio 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça 
  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal consagra a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência como princípios republicanos norteadores da Administração Pública, razão pela qual o planejamento, a execução, o 
monitoramento e os ajustes são determinantes para obter excelência na prestação dos serviços públicos; 
CONSIDERANDO os parâmetros nacionais de planejamento e gestão estratégica que devem nortear a atuação dos órgãos do 
Poder Judiciário no período de 2021 a 2026, estabelecidos na Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o Provimento nº 1/2021 que instituiu o Planejamento Estratégico da Corregedoria-Geral da Justiça para o 
sexênio 2021-2026; 
CONSIDERANDO a necessidade de indicar gestores para acompanhamento das Metas da Corregedoria-Geral para o biênio 
2021/2023 e o contido nos autos nº 21.0.000006073-6, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir o Plano de Gestão 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do Anexo I desta Portaria. 
Parágrafo único. As ações e projetos elencados no Plano de Gestão 2021-2023 derivam do Planejamento Estratégico da 
Corregedoria-Geral da Justiça para 2021-2026. 
Art. 2º A execução do Plano de Gestão 2021-2023 é de responsabilidade dos magistrados e servidores designados na forma do 
Anexo II, com o apoio da Assessoria de Projetos da Corregedoria-Geral da Justiça e coordenado pelo Gabinete da Corregedora-
Geral da Justiça. 
Art. 3º A promoção de ajustes, exclusões, inclusões de iniciativas, projetos, indicadores e metas no Plano de Gestão, somente 
será efetuada com a prévia aprovação da Corregedora-Geral da Justiça. 
Art 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 
  
Registre-se. Publique-se. 

  
  

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

  
  
  

ANEXO I 
DETALHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO 

  

PERSPECTIVA SOCIEDADE 

MACRODESAFIO: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Acesso aos direitos fundamentais. 

Ação 
Estratégica 

Monitorar os acolhimentos que estão há mais de 3 meses no Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento – SNA e promover os meios para reavaliação do 
acolhimento nos 90 dias subsequentes; 

Meta 1 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir os direitos 
das crianças e adolescentes. 

Produto – Acolhimentos 
monitorados e reavaliados em 90 
dias subsequentes. 

Conferir celeridade processual aos processos de adoção cadastrados no 
Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA, promovendo as ações 
necessárias para que o tramite não ultrapasse 120 dias. 

Meta 2 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir os direitos 
das crianças e adolescentes. 

Produto – Processos de adoção 
monitorados. 
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Estimular a adoção tardia de crianças e adolescente 

Meta 3 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir os direitos 
das crianças e adolescentes. 

Produto – Adoção tardia 
estimulada 

MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Acesso aos direitos fundamentais. 

Ação 
Estratégica 

Proporcionar o atendimento ao cidadão na Corregedoria, em libras 

Meta 4 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir cidadania 

Produto – Acessibilidade e 
inclusão e pessoas com 
deficiência. 

Fale com a Corregedora 

Meta 5 – Atingir 100% 

Objetivo – Proporcionar acesso 
mensal do cidadão e  servidores 
do judiciário na agenda da 
Corregedora-Geral 

Produto – Fortalecimento da 
relação da Corregedoria com o 
cidadão e servidores 

      

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

MACRODESAFIO: AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Aperfeiçoamento da gestão do processo judicial eletrônico. 

Ação 
Estratégica 

Regulamentar o acompanhamento do processamento e pagamento das 
Requisições de Pequeno Valor – RPV no âmbito da 1ª instância 

Meta 6 – Atingir 100% 

Objetivo - Garantir a prestação 
jurisdicional efetiva e ágil 

Produto - Serviço judicial 
eficiente. 

Regulamentar ferramenta eletrônica de cálculos judiciais. 

Meta 7 – Atingir 100% 

Objetivo - Garantir a prestação 
jurisdicional efetiva e ágil. 

Produto - Serviço judicial 
eficiente. 

Regulamentar central eletrônica de mandados nas Comarcas. 

Meta 8 – Atingir 100% 

Objetivo – Aprimorar a gestão do 
processo e das unidades 
judiciárias. 

Produto – Central de Mandados 
automatizada. 

MACRODESAFIO: ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações de combate à corrupção e improbidade administrativa. 

Ação 
Estratégica 

Desenvolver ações para fomentar o cumprimento do Provimento 88/CNJ nas 
serventias extrajudiciais; 

Meta 9 – Atingir 100% 

Objetivo - Prevenir crimes de 
lavagem de dinheiro e de 
financiamento ao terrorismo. 

Produto - Aperfeiçoamento das 
atividades dos serviços 
extrajudiciais. 
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Monitorar o julgamento dos processos da Meta 4 do CNJ. 

Meta 10 – Atingir 100% 

Objetivo - Priorizar o julgamento 
dos processos relativos aos 
crimes contra a administração 
pública e à improbidade 
administrativa. 

Produto - Preservação da 
probidade administrativa. 

MACRODESAFIO: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações realizadas para resolução negociada de conflitos. 

Ação 
Estratégica 

Estimular a aplicação do círculo restaurativo de paz nas unidades judiciais de 1ª 
instância 

Meta 11 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção 
e a resolução negociada dos 
conflitos internos nas unidades 
judicias 

Produto - Promoção da 
conciliação 

Desenvolver ações de pacificação social nas escolas e institutos sócio- 
educativos. 

Meta 12 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção 
e a resolução negociada dos 
conflitos sem necessidade de 
processo judicial. 

Produto - Promoção da 
cidadania. 

Padronizar rotinas que envolvam conflitos fundiários. 

Meta 13 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção 
e a resolução negociada dos 
conflitos fundiários. 

Produto - Promoção da 
cidadania. 

Estimular a conciliação nas demandas que envolvam grandes litigantes 

Meta 14 – Atingir 100% 

Objetivo - Estimular a prevenção 
e a resolução negociada dos 
conflitos 

Produto - Promoção da 
cidadania. 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA JUSTIÇA CRIMINAL 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações voltadas ao enfrentamento da violência contra mulher. 

Ação 
Estratégica 

Monitorar o julgamento dos processos da Meta 8 do CNJ. 

Meta 15 – Atingir 100% 

Objetivo – Priorizar o julgamento 
dos processos relacionados ao 
feminicídio e à violência 
doméstica e familiar contra as 
mulheres. 

Produto – Proteção das 
mulheres 

De Maria para Marias: restaurando a autoestima de mulheres vítimas de 
violência doméstica. 

Meta 16 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir cidadania as 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. 

Produto – Proteção das 
mulheres. 
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Indicador de 
Desempenho 

Índice de Ações voltadas ao controle na área criminal 

Ação 
Estratégica 

Aprimorar o controle por meio de sistema, de presos provisórios. 

Meta 17 – Atingir 100% 

Objetivo – Promover a eficiência 
operacional tecnológica interna 

Produto – Controle na área 
criminal 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Aprimoramento da Gestão Estratégica 

Ação 
Estratégica 

Implantar nova estrutura administrativa regimental da Corregedoria; 

Meta 18 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a eficiência 
operacional, humanização do 
serviço, desburocratização e a 
simplificação de processos 
internos. 

Produto – Melhoria o serviço 
prestado ao cidadão. 

Premiar com Selo de Qualidade ao serviço notarial e de registro; 

Meta 19 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a eficiência 
operacional e reconhecimento 
dos serviços extrajudiciais 

Produto – Melhoria o serviço 
prestado ao cidadão. 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “META 1: 
Baixar quantidade maior de procedimentos disciplinares do que os distribuídos 
no ano corrente" 

Meta 20-a  – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “META 2: 
Identificar e decidir 100% dos procedimentos disciplinares em face de 
magistrados, em curso nas Corregedorias, que tenham sido autuados até 
31/12/2019” 

Meta 20-b  – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “META 3: 
Identificar e decidir 80% dos procedimentos disciplinares em face de 
magistrados no prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da autuação" 

Meta 20-c  – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 1: Desenvolver projeto de trabalho junto às Unidades 
Jurisdicionais com maior dificuldade em atingir as Metas Nacionais 1 e 2 ou 
com recorrente excesso de prazo de conclusão" 

Meta 20-d – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 2: "Receber todas as novas representações por excesso de 
prazo e os novos procedimentos de natureza disciplinar por meio do PJeCor?"  

Meta 20-e – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 3: "Assegurar a implementação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (SREI) em todas as unidades de serviços do território 

Meta 20-f – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 
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nacional pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), e o 
seu funcionamento em plataforma única, com acesso universal, em 
conformidade com as diretrizes legais e normativas"  

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 4: "Regulamentar e supervisionar a adequação dos serviços 
notariais e de registro às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD, inclusive mediante verificação nas inspeções ordinárias" 

Meta 20-g – Atingir 100% 

Objetivo - Aprimorar a Gestão 
Estratégica. 

Produto – Alinhamento do 
Judiciário Nacional 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Correição Realizada 

Ação 
Estratégica 

Promover correição na modalidade remota nas serventias extrajudiciais e 
unidades judiciais de 1ª instância 

Meta 21 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a eficiência 
operacional interna. 

Produto – Processo correcional 
efetivo. 

      

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de Desenvolvimento de Pessoal 

Ação 
Estratégica 

Capacitar servidores e magistrados da Corregedoria e das Comarcas em 
gestão judiciária e inteligência correcional 

Meta 22 – Atingir 100% 

Objetivo – Desenvolver ações 
em prol do desenvolvimento de 
pessoal da 1ª instância 

Produto – servidores 
capacitados 

 Programa de humanização e valorização dos servidores. 

Meta 23 – Atingir 100% 

Objetivo – Desenvolver ações 
em prol do desenvolvimento de 
pessoal da 1ª instância 

Produto – servidores valorizados 

MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de execução do orçamento 

Ação 
Estratégica 

Adquirir equipamentos de TI necessários para o bom desempenho da atividade 
correcional 

Meta 24 – Atingir 100% 

Objetivo – Garantir estrutura de 
TI para a atividade correcional 

Produto – equipamentos de TI 
adquiridos e entregues a CGJUS 

MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Indicador de 
Desempenho 

Índice de gestão dos sistemas 

Ação 
Estratégica 

Desenvolver e implantar sistema eletrônico que controle RPV expedidos pelos 
juízos de 1º instância. 

Meta 25– Atingir 100% 

Objetivo - Promover a gestão e a 
infraestrutura tecnológica da 
Corregedoria. 

Produto – Satisfação dos 
usuários por meio de inovações 
tecnológicas  e do controle 
efetivo dos RPVs de 1ª instância. 

Implantar novo Sistema de Correição. 
Meta 26 – Atingir 100% 

Objetivo - Promover a gestão e 
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infraestrutura tecnológica da 
Corregedoria 

Produto – Satisfação dos 
usuários por meio de inovações 
tecnológicas  e do controle 
efetivo do processo correcional 

Implementar os painéis de BI específicos para a Corregedoria. 

Meta 27 – Atingir 100% 

Objetivo - Fortalecer a gestão de 
dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Controle efetivo de 
dados e informações pela 
Corregedoria. 

Implantar o Projeto backup nas serventias extrajudiciais. 

Meta 28  – Atingir 100% 

Objetivo - Fortalecer a gestão de 
dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Controle efetivo de 
dados e informações pela 
Corregedoria 

Desenvolver e Implantar sistema eletrônico que automatize a promoção de 
magistrados e a escolha de membros das Turmas Recursais 

Meta 29 – Atingir 100% 

Objetivo – Fortalecer a gestão 
de dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Automação da 
promoção de magistrados e a 
escolha de membros das Turmas 
Recursais; 

Reestruturar, interligar e padronizar acesso e desligamento de usuários aos 
sistemas de gestão da Corregedoria 

Meta 30 – Atingir 100% 

Objetivo – Fortalecer a gestão 
de dados e informações da 
Corregedoria. 

Produto – Controle efetivo de 
dados e usuários pela 
Corregedoria 

  
  

ANEXO II 
GESTORES DE METAS 

  

Monitorar os acolhimentos que estão há mais de 3 meses no Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento – SNA e promover os meios para reavaliação do 
acolhimento nos 90 dias subsequentes; 

META 1 

Juiz 
Coordenador 
da 
Coordenadoria 
Infância e 
Juventude, 
ADRIANO 
GOMES DE 
MELO 
OLIVEIRA 

ANA MARA 
CARNEIRO 
MOURÃO, matr. 
354000 

  

  

  

Conferir celeridade processual aos processos de adoção cadastrados no 
Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA, promovendo as ações 
necessárias para que o tramite não ultrapasse 120 dias. 

META 2 

Juiz 
Coordenador 
da 
Coordenadoria 
da Infância e 
Juventude, 

ANA MARA 
CARNEIRO 
MOURÃO, matr. 
354000 
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ADRIANO 
GOMES DE 
MELO 
OLIVEIRA 

Estimular a adoção tardia de crianças e adolescente  META 3 

Juiz 
Coordenador 
da 
Coordenadoria 
da Infância e 
Juventude, 
ADRIANO 
GOMES DE 
MELO 
OLIVEIRA 

ANA MARA 
CARNEIRO 
MOURÃO, matr. 
354000 

  

  

  

Proporcionar o atendimento ao cidadão na Corregedoria, em libras META 4 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

GRAZIELY 
NUNES 
BARBOSA 
BARROS, matr. 
352163 

  

  

  

Fale com a Corregedora META 5 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

GRAZIELY 
NUNES 
BARBOSA 
BARROS, matr. 
352163 

  

  

  

Regulamentar o acompanhamento do processamento e pagamento das 
Requisições de Pequeno Valor – RPV no âmbito da 1ª instância 

META 6 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 

  

  

  

Regulamentar ferramenta eletrônica de cálculos judiciais META 7 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 

  

  

  

Regulamentar central eletrônica de mandados nas Comarcas META 8 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 

  

  

  

Desenvolver ações para fomentar o cumprimento do Provimento 88/CNJ nas 
serventias extrajudiciais 

META 9 

Juiz Auxiliar 
da CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS 

RULLIO 
TEIXEIRA 
DEUSDARA, 
matr. 352884 

  

  

  

Monitorar o julgamento dos processos da Meta 4 do CNJ META 10 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 

  

  

  

Estimular a aplicação do círculo restaurativo de paz nas unidades judiciais de META 11 Juíza MARISTELA   
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1ª instância Coordenadora 
da Cidadania 
ALINE 
MARINHO 
BAILÃO 
IGLESIAS 

ALVES 
REZENDE matr. 
352757 // 
LUCIANE 
RODRIGUES 
DO PRADO 
FARIA, matr. 
167441 

  

  

Desenvolver ações de pacificação social nas escolas e institutos sócio- 
educativos 

META 12 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI // Juíza 
Coordenadora 
da Cidadania 
ALINE 
MARINHO 
BAILÃO 
IGLESIAS 

PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 // 
MARISTELA 
ALVES 
REZENDE matr. 
352757 

  

  

  

Padronizar rotinas que envolvam conflitos fundiários META 13 

Juiz 
Coordenador 
do NUPREF, 
OCELIO 
NOBRE DA 
SILVA 

ANDREIA 
BRAGA COSTA, 
matr. 354354 

  

  

  

Estimular a conciliação nas demandas que envolvam grandes litigantes META 14 

Juíza 
Coordenadora 
da Cidadania 
ALINE 
MARINHO 
BAILÃO 
IGLESIAS 

MARISTELA 
ALVES 
REZENDE matr. 
352757 

  

  

  

Monitorar o julgamento dos processos da Meta 8 do CNJ META 15 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 

  

  

  

De Maria para Marias: restaurando a autoestima de mulheres vítimas de 
violência doméstica 

META 16 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

Juíza 
Coordenadora 
da Cidadania 
ALINE 
MARINHO 
BAILÃO 
IGLESIAS // 
PRISCILA DE 
CAMPOS 
SALES PIRES, 
matr. 282933 // 
MARISTELA 
ALVES 
REZENDE matr. 
352757 

  

  

  

Aprimorar o controle por meio de sistema, de presos provisórios META 17 

Juiz Auxiliar 
da CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS // 

RULLIO 
TEIXEIRA 
DEUSDARA, 
matr. 352884 // 
MAURO 
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Juiz 
Coordenador 
do GMF 

SERGIO BRAZ, 
matr. 360049 

Implantar nova estrutura administrativa regimental da Corregedoria META 18 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

GRAZIELY 
NUNES 
BARBOSA 
BARROS, matr. 
352163 

  

  

  

Premiar com Selo de Qualidade ao serviço notarial e de registro META 19 

Juiz Auxiliar 
da CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS 

RULLIO 
TEIXEIRA 
DEUSDARA, 
matr. 352884 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “META 1: 
Baixar quantidade maior de procedimentos disciplinares do que os distribuídos 
no ano corrente"  

META 20-A 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

ALEXS 
GONÇALVES 
COELHO, matr. 
352141 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “META 2: 
Identificar e decidir 100% dos procedimentos disciplinares em face de 
magistrados, em curso nas Corregedorias, que tenham sido autuados até 
31/12/2019” 

META 20-B 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

ALEXS 
GONÇALVES 
COELHO, matr. 
352141 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “META 3: 
Identificar e decidir 80% dos procedimentos disciplinares em face de 
magistrados no prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da autuação" 

META 20-C 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

ALEXS 
GONÇALVES 
COELHO, matr. 
352141 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 1: Desenvolver projeto de trabalho junto às Unidades 
Jurisdicionais com maior dificuldade em atingir as Metas Nacionais 1 e 2 ou 
com recorrente excesso de prazo de conclusão" 

META 20-D 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

MICHELE DE 
SOUZA COSTA 
ROMERO, matr. 
353285 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 2: "Receber todas as novas representações por excesso de 
prazo e os novos procedimentos de natureza disciplinar por meio do PJeCor?"  

META 20-E 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA JÚNIOR 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 3: "Assegurar a implementação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (SREI) em todas as unidades de serviços do território 
nacional pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), e o 
seu funcionamento em plataforma única, com acesso universal, em 
conformidade com as diretrizes legais e normativas"  

META 20-F 

Juiz Auxiliar 
da CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS 

RULLIO 
TEIXEIRA 
DEUSDARA, 
matr. 352884 

  

  

  

Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021- “DIRETRIZ 
ESTRATÉGICA 4: "Regulamentar e supervisionar a adequação dos serviços 
notariais e de registro às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD, inclusive mediante verificação nas inspeções ordinárias" 

META 20-G 

Juiz Auxiliar 
da CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS 

RULLIO 
TEIXEIRA 
DEUSDARA, 
matr. 352884 

  

  

  

Promover correição na modalidade remota nas serventias extrajudiciais e META 21 Juíza Auxiliar MICHELE DE   
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unidades judiciais de 1ª instância da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI // Juiz 
Auxiliar da 
CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS 

SOUZA COSTA 
ROMERO, matr. 
353285 // 
RAINOR 
SANTANA DA 
CUNHA, matr. 
74353 

  

  

Capacitar servidores e magistrados da Corregedoria e das Comarcas em 
gestão judiciária e inteligência correcional 

META 22 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

GRAZIELY 
NUNES 
BARBOSA 
BARROS, matr. 
352163 

  

  

  

 Programa de humanização e valorização dos servidores META 23 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

ANA CARINA 
MENDES 
SOUTO, matr. 
352774 

  

  

  

Adquirir equipamentos de TI necessários para o bom desempenho da 
atividade correcional 

META 24 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

EMILIANO 
TEIXEIRA 
LOPES 
VASCONCELOS 
MARANHÃO, 
matr. 353455 

  

  

  

Desenvolver e implantar sistema eletrônico que controle RPV expedidos pelos 
juízos de 1º instância 

META 25 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

MARISTELA 
ALVES 
REZENDE matr. 
352757 // 
MAURO 
SERGIO BRAZ, 
matr. 360049 

  

  

  

Implantar novo Sistema de Correição META 26 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

MICHELE DE 
SOUZA COSTA 
ROMERO, matr. 
353285 // 
MAURO 
SERGIO BRAZ, 
matr. 360049 

  

  

  

Implementar os painéis de BI específicos para a Corregedoria META 27 

Juíza Auxiliar 
da CGJUS, 
ROSA MARIA 
RODRIGUES 
GAZIRE 
ROSSI 

MICHELE DE 
SOUZA COSTA 
ROMERO, matr. 
353285 // 
MAURO 
SERGIO BRAZ, 
matr. 360049 

  

  

  

Implantar o Projeto backup nas serventias extrajudiciais META 28 

Juiz Auxiliar 
da CGJUS, 
RONICLAY 
ALVES DE 
MORAIS 

RAINOR 
SANTANA DA 
CUNHA, matr. 
74353 // MAURO 
SERGIO BRAZ, 
matr. 360049 
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Desenvolver e Implantar sistema eletrônico que automatize a promoção de 
magistrados e a escolha de membros das Turmas Recursais 

META 29 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

EMILIANO 
TEIXEIRA 
LOPES 
VASCONCELOS 
MARANHÃO, 
matr. 353455 

  

  

  

Reestruturar, interligar e padronizar acesso e desligamento de usuários aos 
sistemas de gestão da Corregedoria 

META 30 

Chefe de 
Gabinete 
CGJUS 
AFONSO 
ALVES DA 
SILVA 
JÚNIOR 

EMILIANO 
TEIXEIRA 
LOPES 
VASCONCELOS 
MARANHÃO, 
matr. 353455 

  

  

  

  
 Publique-se. Cumpra-se. 

  
Desembargador (a) ETELVINA MARIA SAMPAIUO FELIPE 

Corregedor(a)-Geral da Justiça 
  
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 835/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de software de leitura e correção automática de provas Remark Office OMR, incluso os serviços de suporte técnico pelo período 
de 12 (doze) meses e treinamento remoto, nos termos do procedimento administrativo SEI nº 21.0.000003529-4. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403 - Integrante requisitante;  
II - Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403 - Integrante técnico; 
III - Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549 - Integrante técnico substituto; 
IV - Richard Capitanio, matrícula 354002 - Integrante Administrativo; 
V - José Ribeiro Neto, matrícula 358235 - Integrante Administrativo substituto. 
Art. 3º Cabe à Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 838/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo estipulado para a conclusão do GT-Grupo de Trabalho, constituído 
para  elaborar estudo relativo à revisão das Portarias nº 105/2011 e 145/2011, que se referem ao patrimônio do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins, nos termos da Portaria DIGER nº 346/2021, conforme os autos administrativos SEI nº 21.0.000002919-
7; 
RESOLVE:                           
Art. 1º. Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão do GT-Grupo de Trabalho designado pela Portaria DIGER 
nº 346/2021, publicada no Diário da Justiça nº 4903, de 12.02.2021, às fls. 206/207. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4935 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021 45 

 

 
 

Portaria Nº 767/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 29 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 76/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000013285-4 celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de empresa para o 
fornecimento, reabastecimento de água mineral, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 76/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 2642012, 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 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 756/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 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 75/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000024272-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa KG Ferraz EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de reabastecimento de gás GLP em botijão de 13kg, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 75/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 2642012, 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 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 741/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 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 74/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001035-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa G3 Comércio e Sistemas - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada para 
aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mauro Sérgio Braz, matrícula 360049, como gestor do contrato nº 74/2021, e o servidor Fernando 
Américo da Silva Brito, matrícula 352841, 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, 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. 
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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 742/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 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 74/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001035-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa G3 Comércio e Sistemas - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada para 
aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ângelo Stacciarini Seraphin, matrícula 352486, como fiscal do contrato nº. 74/2021, e o servidor José 
Ribeiro Neto, matrícula 358235, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, 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 DIÁRIAS Nº 384/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87995 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valeria Damaceno Santos, Matrícula 990594, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Abreulandia-TO, no período de 01/04/2021 a 01/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00065691820-18.827.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 385/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88043 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, Matrícula 990486, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Alegre-TO para Aurora do 
Tocantins-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000154-74.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 386/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87993 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Rafaela dos Santos Rocha , Matrícula 991909, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 11/04/2021 a 11/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0006259-16.2020.827.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 387/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88045 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sharanahdya Quirino Sousa, Matrícula 990391, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Aguiarnopolis-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002018-94.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 388/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88049 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Aurora do 
Tocantins-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000154-74.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 389/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87992 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Tupirama-TO, 
no período de 08/04/2021 a 08/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000484-
73.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 390/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88047 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, Matrícula 357949, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Abreulandia-TO, no período de 09/04/2021 a 09/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00065691820-18.827.2731.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 391/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87994 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurinéia Borges Silva, Matrícula 357762, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-TO, 
no período de 10/04/2021 a 10/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0003192-
38.2020.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 392/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88040 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Esperantina-TO, no período de 10/03/2021 a 10/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0005808-79.2020.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 393/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88039 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao 
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 24/03/2021 a 24/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0005335-30.2019.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 394/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88015 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elkysandra Lima do Nascimento , Matrícula 356684, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Tupirama-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0000484-73.2019.8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4935 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021 49 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 395/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88017 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva, Matrícula 356270, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Alegre do 
Tocantins-TO para Almas-TO, no período de 16/04/2021 a 16/04/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002757-87.2020.8.27.2701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 396/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/88042 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Raimunda Melo Araujo, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352976, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Araguaina-TO, no período de 
09/04/2021 a 09/04/2021, com a finalidade de realizar certificação digital, nos termos do chamado Service Desk R31550.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 397/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87782 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Osvaldina da Silva Barros, Matrícula 352731, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguacema-TO para Caseara-TO, no período de 05/04/2021 a 
07/04/2021, com a finalidade de realizar, como oficial ad hoc, intimação no município de destino, determinada nos processos nº. 
0002065-790.2020.827.2704, 000876-37.2020827.2704,00002040-66.2020.8272704 e 0001155-86.2019.827.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000003505-7 
CONTRATO Nº 71/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins - FAPTO 
OBJETO: Contratação dos serviços de análise de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água da piscina do Centro 
de Educação Infantil/TJTO - CEI. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir de sua assinatura ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4494 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 6 de abril de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 521/2021, de 06 de abril de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora GIOVANNA ELZA PALUDO, matrícula nº 354190, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 06/04 a 05/05/2021, a partir de 06/04/2021 até 05/05/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 16/11 a 15/12/2021, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 522/2021, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUIZA MARIA RODRIGUES, matrícula nº 50373, relativas ao período aquisitivo 
2014/2015, marcadas para o período de 01 a 15/04/2021, a partir de 01/04/2021 até 15/04/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04 a 18/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 202/2021, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 2021/88048;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO, matrícula nº 92351, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 08/02/2021 a 07/03/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 203/2021, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 2021/88048;  
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar o servidor ARION DO NASCIMENTO LOPES, matrícula nº 96535, ESCRIVÃO JUDICIAL, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 08/03/2021 a 07/04/2021, com o consequente pagamento, após 
a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 204/2021, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 2021/88048;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO, matrícula nº 92351, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº 190548, ocupante do cargo efetivo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PIUM no período de 08/04/2021 a 08/05/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 205/2021, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 2021/88051;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUIZA MONTEIRO VALADARES, matrícula nº 165839, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor SEBASTIAO CESAR PINTO DE SOUSA, matrícula nº 96829, ocupante do cargo efetivo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PIUM no período de 12/04/2021 a 11/05/2021, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 206/2021, de 06 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 2021/88052;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES, matrícula nº 246055, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora SHEILA BARROS MORENO, matrícula nº 96437, ocupante do cargo efetivo de 
CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE PIUM no período de 12/04/2021 a 26/04/2021, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 523/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora DARCY RESENDE FERREIRA BITTENCOURT, matrícula nº 281838, relativas ao 
período aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 06 a 20/04/2021, a partir de 06/04/2021 até 20/04/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 524/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LORENA DA CRUZ NEVES PIMENTA GUTIERREZ, matrícula nº 252553, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 05/04 a 04/05/2021, a partir de 06/04/2021 até 04/05/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 08/09 a 06/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 525/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JUSCILENE GUEDES DA SILVA, matrícula nº 41472, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 07 a 20/04/2021, a partir de 07/04/2021 até 20/04/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07 a 20/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 526/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor PAULO COSTA GOMES, matrícula nº 358436, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 07/04 a 06/05/2021, a partir de 07/04/2021 até 06/05/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 527/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SHARLLESANDRA BEZERRA LIMA, matrícula nº 176832, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 07 a 26/04/2021, a partir de 07/04/2021 até 26/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 207/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALMAS, 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 2021/88086;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CRISTOVAM AMARANTES SANTANA, matrícula nº 190352, PORTEIRO DE AUDITÓRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA, matrícula nº 195533, ocupante do 
cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ALMAS no período de 08/02/2021 a 12/02/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

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

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 208/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALMAS, 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 2021/88087;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CRISTOVAM AMARANTES SANTANA, matrícula nº 190352, PORTEIRO DE AUDITÓRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA, matrícula nº 195533, ocupante do 
cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ALMAS no período de 01/03/2021 a 30/03/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

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

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 529/2021, de 07 de abril de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora WANDIRA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 353562, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 18/03 a 16/04/2021, a partir de 01/04/2021 até 16/04/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 16/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ariostenis Guimarães Vieira 
Diretor do Foro 
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Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

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

 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

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

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

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

http://www.tj.to.gov.br/
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